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لبنان يأمل الخروج من الهاوية
بيروت ـ ريتا الجّمال

ميشال  اللبناني  الرئيس  أعـــرب 
ــه فــــي أن »تــنــطــلــق  ــلـ ــــون عــــن أمـ عـ
املــــحــــادثــــات مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
ــك الــــدولــــيــــن قـــريـــبـــا جــــــدًا مـــــن أجـــل  ــنــ ــبــ والــ
الــحــصــول عــلــى تــمــويــل يــســاعــد الــبــلــد على 

الخروج من الهاوية«.
وقال عون خالل استقباله وفدًا من االتحاد 
ــام، أمـــــس األربــــــعــــــاء، »لــســنــا  ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــالـــي الـ
خائفن من االنهيار، بل نخوض اآلن معركة 
ــتـــي نـــحـــن فــيــهــا«،  ــروج مــــن الـــهـــاويـــة الـ ــخــ الــ
مضيفا أن »الــتــدقــيــق الــجــنــائــي مــهــم، وهــو 
ــاب الــتــي أوصــلــتــنــا إلــــى ما  ــبـ ســيــحــدد األسـ

نحن عليه اليوم«.
والـــتـــدقـــيـــق الــجــنــائــي فـــي تـــعـــامـــالت الــبــنــك 
املـــــركـــــزي، شـــــرط رئـــيـــســـي لـــحـــصـــول لــبــنــان 
على مساعدات أجنبية حيوية، لكنه وصل 

إلـــــى طــــريــــق مــــســــدود الــــعــــام املــــاضــــي حــن 
مــارســال« في  انــد  »ألفاريز  انسحبت شركة 
نوفمبر/ تشرين الثاني، قائلة إنها لم تتلق 
املعلومات التي تحتاجها من البنك املركزي. 
إبــريــل/ نيسان  لكن وزارة املالية عــادت في 
املــــاضــــي، لــتــعــلــن أن الـــبـــنـــك املــــركــــزي وافــــق 
شركة  طلبتها  الــتــي  الــوثــائــق  تسليم  عــلــى 

االستشارات الدولية.
وكــان غــازي وزنــي وزيــر املالية فــي حكومة 
ــلـــن عــلــى هــامــش  تــصــريــف األعــــمــــال، قـــد أعـ
الــجــديــد يوسف  الــوزيــر  إلــى  تسليم مهامه 
خليل، الثالثاء املاضي، أن الحكومة الجديدة 
ستوقع عقدًا بشأن التدقيق الجنائي للبنك 
املــركــزي فــي غــضــون بضعة أيـــام مــع شركة 
االستشارات الدولية »ألفاريز اند مارسال«.

ــا  ــأزقـ ــــدة مـ ــــديـ ــة جـ ــومـ ــكـ ــهـــي تـــشـــكـــيـــل حـ ــنـ ويـ
ــة  ــق لـــبـــنـــان خـــاللـــه إلـــــى أزمــ ــزلــ ســـيـــاســـيـــا انــ
اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة، قــــادت أكــثــر من 

نــصــف الــشــعــب إلــــى هــــوة الــفــقــر، وتــســبــبــت 
فــي أن تخسر العملة مــا يزيد عــن 90% من 
قيمتها. وشهد سعر صرف الليرة تحسنا، 
أمس، حيث تراجع الدوالر إلى حدود 15700 
اللبنانيون ال يلمسون  يــزال  ليرة، بينما ال 
تــحــســنــا فـــي األمـــــور الــحــيــاتــيــة، إذ تــواصــل 

أسعار السلع والخدمات االرتفاع.
ووفق الرئيس اللبناني فإن أولويات الخطة 
املعنية  الدولية  الجهات  التي عرضها على 
بــمــســاعــدة لــبــنــان »تــقــوم أواًل عــلــى محاربة 
من  الــتــي  الوطنية،  العملة  واســتــقــرار  الفقر 
ــا، بـــصـــورة  ــهـ ــرفـ الــــواجــــب تــثــبــيــت ســـعـــر صـ
الكبرى  طبيعية، ومن ثم سنبدأ باملشاريع 
لكل  التي هي حاجة  الطاقة  أولويتها  وفــي 
منزل، والسيما لجهة إنشاء محطات إنتاج 
ــة حــديــثــة،  ــــواًل إلـــى بــنــاء دولــ لــلــكــهــربــاء وصـ

بالتعاون بن القطاعن العام والخاص«.
ــاد الــعــمــالــي  مـــن جــهــتــه، قــــال رئـــيـــس االتــــحــ

العام، بشارة األسمر، إن من الواجب تحرك 
الحكومة بالسرعة القصوى و»التوصل إلى 
حــد أدنـــى مــن االســتــقــرار االقــتــصــادي الــذي 

يساعدنا على البدء بالنهوض«.
وتعهدت الحكومة الجديدة أن تعالج أسوأ 
الــبــالد، صنفها  أزمـــة اقتصادية فــي تــاريــخ 
الــبــنــك الــــدولــــي عــلــى أنـــهـــا مـــن بـــن األســــوأ 
اللبنانيون  1850. ويخشى  عــام  منذ  عامليا 
الـــغـــرق أكــثــر فـــي ركــــود يــشــكــل أكــبــر تهديد 
الســتــقــرار لــبــنــان مــنــذ الــحــرب األهــلــيــة التي 
عــامــي 1975 و1990،  بـــن  بــالــبــالد  عــصــفــت 
تنفيذ  في  متعاقبة  أخفقت حكومات  حيث 

تغييرات بسبب الخالفات السياسية. 
ــن اإلصـــــالحـــــات الـــتـــي يــتــوجــب  والـــكـــثـــيـــر مــ
على لبنان تنفيذها، تتعلق بالنظام املالي 
واملـــصـــرفـــي الــــذي يــقــع فـــي مــحــور االنــهــيــار 
ــذي بـــــدأ فــــي أواخــــــــر 2019  ــ ــ االقــــتــــصــــادي الـ

وأصاب بنوك لبنان بالشلل إلى حد كبير.

عدن ــ العربي الجديد

أعــلــنــت »جــمــعــيــة الــصــرافــن« فــي الــعــاصــمــة اليمنية 
املؤقتة عدن، جنوبي البالد، إضرابا شامال عن العمل، 
ابـــتـــداء مـــن، أمـــس األربــــعــــاء، احــتــجــاجــا عــلــى انــهــيــار 

الريال أمام العمالت األجنبية في األيام األخيرة.
أن استنفدنا كافة  »بــعــد  بــيــان:  فــي  الجمعية  وقــالــت 
الــوســائــل واإلمـــكـــانـــات لــوقــف انــهــيــار الــعــمــلــة، فإننا 
نــوجــه كــافــة شــركــات ومــؤســســات ومنشآت الصرافة 
فـــي جــمــيــع املـــحـــافـــظـــات بــــاإلضــــراب الـــشـــامـــل ابـــتـــداء 
مــن األربــعــاء«. يأتي الــقــرار، فــي ظــل استمرار تدهور 

االقتصاد اليمني، جراء تواصل تراجع العملة املحلية 
إلى أدنى مستوى في تاريخها، ما تسبب في ارتفاع 

حاد في األسعار وسط حالة سخط شعبي.
الـــ 1100  الــواحــد حاجز  الـــدوالر  ومساء الثالثاء، كسر 
ريال، مقابل 1050 ريااًل في تعامالت األسبوع املاضي 
الــعــام 2015.  يــتــعــدى 215 ريــــااًل مطلع  يــكــن  لــم  بينما 
أن نظمت عدة  التي سبق  الصرافن  وتابعت جمعية 
ــرة: »نــقــف إلـــى جــانــب  ــيـ ــرابـــات خـــالل األشـــهـــر األخـ إضـ
الــشــعــب فــي املــطــالــبــة بتصحيح الــوضــع االقــتــصــادي 
اإلنساني  الوضع  وتحسن  العملة،  انهيار  ومعالجة 
واملعيشي«. ولم يحدد البيان مدة اإلضراب عن العمل. 

احــتــجــاجــات شعبية تطالب  عـــدن  ــام، تشهد  أيــ ومــنــذ 
بـــوقـــف انـــهـــيـــار الــعــمــلــة وتــــدهــــور الـــوضـــع اإلنــســانــي 
ــزي عــــن وقـــف  ــ ــركـ ــ واملـــعـــيـــشـــي، وســـــط عـــجـــز الـــبـــنـــك املـ
الحكومة ما سمتها  املقابل تتهم  العملة. في  تدهور 
بالوقوف  مختلفة  أطرافا  تتبع  سماسرة  »شبكات  بـ
وراء االنهيار غير املنطقي للعملة«. وفي ظل استنفاد 
كافة الوسائل املتاحة لكبح االنهيار الحاصل للريال، 

تبدو الحكومة عاجزة بالفعل عن إنقاذ املوقف. 
ووفــقــا ملصدر فــي البنك املــركــزي فــي تعز تحدث في 
»العربي الجديد«،  وقت سابق من األسبوع الجاري لـ
فإنه »ما من وسيلة متاحة سوى تدخل دولي عاجل 

ــن الــــصــــراع الــــدائــــر فـــي الــيــمــن  لــتــحــيــيــد االقـــتـــصـــاد مـ
ــبــــالد«. كــــان املــبــعــوث  وتــوحــيــد الــعــمــلــة فـــي عـــمـــوم الــ
األممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، قد قال في إحاطة 
أمام مجلس األمن الدولي، الجمعة املاضي، إن الحرب 
االقتصادية الحاصلة من جانب كافة أطراف الصراع 
في اليمن، بذرت عواقب مدمرة طويلة املــدى، مشيرا 
إلــى أن حــظــوظ تحقيق اخــتــراق بامللف االقــتــصــادي 
الــقــريــب. وتتسع  املــــدى  تــبــدو شــبــه مستحيلة، عــلــى 
هوة سعر صرف الدوالر بن مناطق النفوذ، إذ يزيد 
في عــدن بنسبة 84% عن قيمته في مناطق سيطرة 

الحوثين التي يبلغ سعر الدوالر فيها 600 ريال.

اليمن... إضراب لجمعية الصرافين احتجاجًا على انهيار الريال

تباطؤ التوظيف 
في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية عن إضافات 
للوظائف للشهر السادس على 

التوالي في أغسطس/ آب املاضي، 
لكن وتيرة النمو تباطأت مع تضرر 

قطاعات الخدمات وجهًا لوجه 
من املوجة الرابعة من فيروس 

كورونا. وبلغ عدد العاملني 27.6 

مليون شخص الشهر املاضي، 
بزيادة قدرها 518 ألف شخص 
عن نفس الشهر من عام 2020، 

وفقًا للبيانات التي نشرتها هيئة 
اإلحصاء الكورية، أمس. وكانت 
إضافات أغسطس/ آب أقل من 

زيادة قدرها 542 ألف وظيفة على 
أساس سنوي في الشهر الذي 
سبقه. وأعلنت الدولة عن نمو 

الوظائف منذ مارس/ آذار، إذ إن 
تزايد حاالت اإلصابة بكوفيد-19 
وعودة بعض القيود يوجه ضربة 
إلى التوظيف في قطاعات الخدمة 

وجهًا لوجه.

األردن يسعى لتبادل الطاقة
قالت وزيرة الطاقة والثروة 

املعدنية األردنية هالة زواتي، أمس 
األربعاء، إن األردن يعمل على 
أن يكون مركزًا إقليميًا لتبادل 
الطاقة بأشكالها كافة، مشيرة 
إلى مشروع أنبوب نقل النفط 
من العراق إلى العقبة باألردن، 

وتوصيل الطاقة الكهربائية إلى 
العراق ولبنان، وكذلك استقبال 

سفن من النفط الخام وتصديرها 
إلى دول مجاورة. ولفتت الزواتي، 

خالل مؤتمر للطاقة في عمان إلى 
إمكانية استيراد النفط من العراق 

وإعادة تكريره في مصفاة البترول 
األردنية ومن ثم إعادة تصديره، 
وإيصال الطاقة إلى لبنان. عبر 
إيصال الغاز عبر األنابيب إلى 

املنازل واملناطق الصناعية، فيما 
تسير الحكومة بخطوات ثابتة 

الستخدام الغاز كوقود لوسائل 
وضع التشريعات 

ُ
النقل، مبينة أنه ت

ر 
َّ
وف

ُ
الالزمة لذلك، وبعد فترة ست

البنية التحتية لذلك.

العراق يستهدف 
األموال المنهوبة

شهد العراق، أمس األربعاء، 
انطالق مؤتمر موسع الستعادة 

األموال املنهوبة بمشاركة الجامعة 
العربية وعدد من وزراء العدل 
العرب وشخصيات ومنظمات 
معنية بمكافحة الفساد، وذلك 

في ظل جهود تبذلها السلطات 
العراقية الستعادة األموال 

املهربة التي تقدر قيمتها بأكثر 
بـ 450 مليار دوالر.  وإيجاد 

السبل الكفيلة بتيسير عمليات 
استرجاعها، إلى جانب منع 
توفير البيئة واملالذات اآلمنة 

لذلك«. وقال مسؤول حكومي 
»العربي الجديد« إن  عراقي لـ

بغداد ملست تعاونًا وتفهمًا عربيًا 
لرغبتها في االستفادة من األموال 

املنهوبة في حال استعادتها، 
الفتًا إلى وجود رغبة للتوصل 

إلى تفاهمات في املؤتمر يمكن أن 
تحد من الفساد في العراق ودول 

عربية أخرى.

أخبار

أكبر تحويالت 
للمصريين في 

الخارج

)فرانس برس(

أظهرت بيانات صادرة عن البنك املركزي املصري، أمس األربعاء، ارتفاع تحويالت العاملن في الخارج إلى 31.4 مليار دوالر خالل العام املالي 2021/2020، 
الذي انقضى بنهاية يونيو/ حزيران، وهو أعلى مستوى في التاريخ. ووفق »املركزي«، نمت التحويالت بمعدل 13.2%  بما يعادل 3.7 مليارات دوالر عن 
العام املالي السابق الذي سجل نحو 27.8 مليار دوالر. وتعد التحويالت القادمة من الخارج أكبر مصدر للنقد األجنبي في مصر، وتصاعدت أهميتها 
منذ مطلع العام املاضي 2020، إذ ساهمت في إنقاذ احتياطي النقد األجنبي للدولة بعدما تسببت جائحة فيروس كورونا في انهيار إيرادات مصر من 

السياحة، التي كانت املصدر الثالث للنقد األجنبي بعد الصادرات. 

اقتصاد
Thursday 16 September 2021
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بغداد ــ محمد علي

يتجه كل من العراق والسعودية إلى فتح معبر 
حــدودي ثــاٍن، مخصص لــأغــراض التجارية 
ونقل املعتمرين والحجاج، بحسب ما أفضت 
ــوارات الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة الــعــراقــيــة  ــ إلــيــه حــ
السعودية، التي عقدت عدة لقاءات في بغداد 
ــرًا. ويــقــع املــعــبــر الــجــديــد في  ــيـ والـــريـــاض أخـ
محافظة املثنى الحدودية جنوبي العراق مع 
محافظة رفحاء السعودية، بينما كان البلدان 
ــادا قــبــل أقـــل مــن عـــام فــتــح معبر عرعر  قــد أعــ
وعرعر  العراقية  األنبار  محافظة  بني  الواقع 
السعودية أمــام التبادل التجاري، وذلــك بعد 

نحو 30 عامًا على إغالقه. 
الجديد«، إن  »العربي  لـ وقال مسؤول عراقي 
أعــمــال إنــشــاء املــعــبــر الــبــري الــجــديــد ستبدأ 
قريبا، مشيرا إلى أن هناك مبادرة سعودية 
بينما  قــبــلــهــا،  مـــن  وتــأهــيــلــه  املــعــبــر  لتعمير 
سيقوم العراق بإنشاء ساحة تبادل تجارية 
حدودية لنقل البضائع وأيضا مناطق خزن 
ومــســتــودعــات عـــدا عــن مهمة تــأهــيــل الــطــرق 
املــعــبــر ومــركــز محافظة املثنى  الــرابــطــة بــني 

طرابلس ــ أحمد الخميسي

 35( العجيلي  عثمان  الليبي  املــواطــن  أصيب 
عاما( بفيروس كورونا، لتقتصر أمانيه على 
من  للتخفيف  األكسجني  مــن  بنفحات  الظفر 
معاناته املرضية، إال أن هذه األمنية أضحت 
الــســوداء،  السوق  رهينة »تجار األزمـــات« في 
بــيــنــمــا تــعــجــز املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة عن 
توفير األدوية والرعاية الصحية في ظل تزايد 
حــاالت اإلصــابــة بــالــوبــاء. يقول العجيلي في 
اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«: »عندما 
عزل،  مركز  على  أتحصل  لم  بكورونا  أصبت 
ألنها ممتلئة، وكان الخيار اآلخر هو أن أعزل 

وبـــاقـــي مــــدن جــنــوبــي الـــبـــالد الـــتـــي ســيــكــون 
املــســؤول  بــريــا. ووصـــف  بها  مرتبطا  املعبر 
الــخــطــوة بــأنــهــا مهمة وســتــوفــر فـــرص عمل 
ملــا ال يــقــل عــن خــمــســة آالف وظــيــفــة للسكان 
املــحــلــيــني فـــي مــحــافــظــة املــثــنــى، الــتــي تشهد 
أن  يتوقع  إذ  املعيشة،  مستوى  فــي  تــراجــعــا 
يـــؤدي الــتــبــادل الــتــجــاري إلــى تنشيط حركة 

النقل والتجارة فيها.
وفــــي أعـــقـــاب االجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي جــــرت بني 
ــيــــة -  ــاء الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة الــــعــــراقــ ــ ــــضـ أعـ
السعودية التي ترأسها وزير النقل العراقي 
ناصر الشبلي، أصــدرت الــوزارة بيانًا، أمس 
ــــارت فــيــه إلـــى وجــــود مــقــومــات  األربــــعــــاء، أشـ
لـــنـــجـــاح إنــــشــــاء مـــعـــبـــر حــــــــدودي جــــديــــد مــع 
السعودية، منها االستقرار األمني في منطقة 
جنوبي العراق، ووجود مشاريع استثمارية 
عــلــى جــانــبــي الـــطـــريـــق إضـــافـــة إلــــى طبيعة 
األرض املنبسطة ما يسهل االستثمار، فضال 
عــن اختصار طريق الــحــجــاج، بــداًل مــن قطع 
للسفر عبر معبر عرعر في  مسافات طويلة 
األنـــبـــار غـــرب الـــعـــراق. وتـــأتـــي الــخــطــوة بعد 
الداخلية  لــوزيــر  ــارة  نحو أســبــوعــني على زيـ

بــدأت األســرة  نفسي في غرفة باملنزل، بينما 
الــبــحــت عـــن األدويـــــــة وأســـطـــوانـــة األكــســجــني 
املــوازي  السوق  لم تعد متوفرة إال في  والتي 
بأسعار تعادل ثالثة أضعافها«. ومع ارتفاع 
بفيروس  ليبيا  فــي  املسجلة  اإلصــابــات  عــدد 
كـــورونـــا، ارتــفــعــت أســعــار مختلف الــخــدمــات 
واملــســتــلــزمــات الــطــبــيــة املــرتــبــطــة بــالــوبــاء، إذ 
الــطــبــيــة والـــكـــمـــامـــات  املـــســـحـــات  قــيــمــة  زادت 
واألدوية مع اختفاء أسطوانات األكسجني من 

مراكز العزل الحكومية.
ــروان ســيــفــاو مـــن مدينة  ــ ويــكــابــد املـــواطـــن مـ
جـــــادو )تــبــعــد 183 كــيــلــومــتــرا شـــمـــال غــرب 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس( مــــن األعــــبــــاء املـــالـــيـــة، 
ــد أبـــنـــائـــه بـــكـــورونـــا قبل  بــعــد أن أصـــيـــب أحــ
ــام، مشيرا إلــى أنــه اضــطــر للحصول على  أيـ
أســـطـــوانـــة أكــســجــني مـــن الــســمــاســرة مــقــابــل 
توفر  ال  بينما  دوالرا(،   347( ديـــنـــارا   1550
الحكومة شيئا سوى التلقيح، مشيرا إلى أن 
أسعار الكمامات الطبية ارتفعت أيضا من 8 
دنانير للعبوة التي تحوي 50 قطعة إلى 25 

دينارا، بزيادة تتجاوز ثالثة أضعاف.
نوافذ  وتداعياتها  كــورونــا  جائحة  وفتحت 

العراق  إلى  نايف  العزيز بن  السعودية عبد 
عقد خاللها سلسلة اجتماعات مع مسؤولني 
حكوميني وزراء. وفي آخر أرقام متوفرة عن 
هيئة اإلحصاء السعودية، بلغ حجم التبادل 
الــتــجــاري بــني بــغــداد والـــريـــاض خـــالل الــعــام 
دوالر،  مـــلـــيـــون   900 قــــرابــــة   ،2020 املــــاضــــي 
بــارتــفــاع بــلــغــت نــســبــتــه 15% عـــن الــســنــوات 
الــســابــقــة، مــشــيــرة إلــــى أن قــيــمــة الـــصـــادرات 
898.3 مليون  بلغت نحو  للعراق  السعودية 
دوالر، فيما وصلت الــواردات من العراق إلى 

نحو 11.8 مليون دوالر.
ـــان مـــعـــبـــر عــــرعــــر قــــد أغــــلــــق أثــــنــــاء حـــرب  وكــــ
افتتاحه  وأعــيــد   ،1990 عــام  الثانية  الخليج 
مــــرة أخــــرى عــــام 2013 بــشــكــل جــزئــي ضمن 
ــلــــق مــــجــــددًا بــعــد  نــــطــــاق مـــــحـــــدود، لـــكـــنـــه أغــ
سيطرة تنظيم داعش على مدن غرب وشمال 
الــعــراق قبل نحو 7 ســنــوات، ليعاد افتتاحه 
الثاني من  فــي نوفمبر/ تشرين  أخــرى  مــرة 
العالقات  السعودية  واستأنفت   .2020 عــام 
الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون 
األول 2015، بعد 25 عامًا من انقطاعها جراء 

الغزو العراقي للكويت عام 1990.

الــحــكــومــة، وفـــق تقرير  للفساد داخـــل أروقــــة 
حديث صادر عن ديوان املحاسبة وهو أعلى 
سلطة رقــابــة مــالــيــة فــي الــبــالد، مــوضــحــا أن 
إجــمــالــي املــصــروفــات عــلــى جــانــحــة كــورونــا 
ــار، بــيــنــمــا جــــاء هــذا  ــنــ بــلــغــت 1.5 مــلــيــار ديــ
ــاق بــشــكــل عــشــوائــي دون تــنــســيــق بني  ــفـ اإلنـ
هذا  ينعكس  ولــم  الجائحة.  مواجهة  إدارات 
ــفــــاق عــلــى وضــــع املــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز  اإلنــ
ــعــــزل، إذ يــعــانــي الــكــثــيــر مــنــهــا مـــن نقص  الــ
دخــول  مــع  الطبية،  واملستلزمات  األكسجني 
وتزايد  الوباء  من  الثالثة  املوجة  إلــى  البالد 
اإلصــابــات. وقــال الطبيب عبد الحميد التير 
»لــعــربــي الــجــديــد« إن »هــنــاك  مــن طــرابــلــس لـــ

اســتــغــالل ومــضــاربــات فــي سعر أســطــوانــات 
األكــســجــني«، مــوضــحــا أن ســعــر األســطــوانــة 
الكبيرة وصل إلى 1500 دينار، بينما كانت 
ال تــتــعــدى 500 ديـــنـــار قــبــل أســـبـــوع واحــــد، 
املستشفيات،  في  املسحات  نقص  عن  فضال 
ليضطر املريض إلى الذهاب للقطاع الخاص 
تــتــراوح  بقيمة  يــجــري مسحة سريعة  الـــذي 

بني 70 و100 دينار.
تـــقـــصـــيـــرا  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  ــر  ــيــ ــتــ الــ رأى  وبـــيـــنـــمـــا 
حكوميا في التعامل مع األزمــة، قال الخبير 
»الــعــربــي  االقـــتـــصـــادي عــبــد الــحــكــيــم غــيــث لـــ
الــــجــــديــــد« إن نـــقـــص األدويـــــــــة واملـــســـوحـــات 
الــطــبــيــة واألكــســجــني يــرجــع إلـــى عـــدم توفير 
ــة لــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، فضال  مـــوازنـ
عـــن املـــضـــاربـــات ودخــــــول »تـــجـــار األزمــــــات« 
ــــع األســـعـــار لتحقيق  الســتــغــالل األزمـــــة ورفـ

مكاسب كبيرة.
الحالي  للعام  ليبيا  اعتماد موازنة  يتم  ولم 
حتى اآلن بسبب خالف بني حكومة الوحدة 
الوطنية ومجلس النواب، بينما تبدأ السنة 
املالية في ليبيا في األول من يناير/ كانون 

الثاني من كل عام.

ليبيا: تجار األزمات يشعلون أسعار »األكسجين«العراق والسعودية: معبر تجاري ثانٍ

مصادر: النظام السابق 
هّرب نحو 64 مليار دوالر 

إلى الخارج

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

تعلن لجنة إزالة »التمكني« املعنية 
بــتــتــبــع مــمــتــلــكــات رمـــــــوز الـــنـــظـــام 
الــســابــق، بشكل دوري،  الــســودانــي 
عن مــصــادرات بمليارات الــــدوالرات من أمــوال 
نظام عمر البشير. آخر تلك اإلعالنات صدرت 
السبت املــاضــي، وســـط تــأكــيــدات على تسليم 
ــــوزارة  الـ أن  إال  املــالــيــة،  وزارة  إلـــى  حصيلتها 
تــنــفــي مـــــرارًا الــحــصــول عــلــى جــنــيــه واحـــــد، ما 
يلقي بغموض واسع حول مصير تلك األموال 
ــــراع بني  ــــن تـــذهـــب، وإذا مـــا كــــان هــنــاك صـ وأيـ
األطراف الحكومية لالستحواذ عليها دون نفع 
للمواطنني. وتظهر البيانات أن حجم األموال 
املهربة للخارج فقط يقدر بنحو 64 مليار دوالر، 
خرجت بشكل مباشر أو عن طريق تصدير سلع 
مثل النفط والذهب. وتفاءل السودانيون كثيرًا 
بـــاإلعـــالن قــبــل نــحــو عــامــني عــن تشكيل لجنة 
الفساد واســتــرداد  »التمكني« ومــحــاربــة  إزالـــة 
األموال املنهوبة في عهد الرئيس املخلوع عمر 
البشير الذي أطاحته الثورة في إبريل/ نيسان 
ــرداد أمــــوال  ــتـ ــاسـ 2019، وســــط آمـــــال كــبــيــرة بـ
الشعب، التي تقدرها بيانات رسمية بعشرات 
مليارات الـــدوالرات منها فقط 64 مليار دوالر 
تــجــاوزت حـــدود الــدولــة، حيث خــرجــت بشكل 
مباشر أو عن طريق تصدير سلع مثل النفط 
والذهب. ومنذ بدأت اللجنة في كشف مصادرة 
عقارية  وأصــــول  وشـــركـــات  وأمـــــوال  مقتنيات 
الــــدوالرات،  بمليارات  خصبة  زراعــيــة  وأراض 
ــام  راح الــــســــودانــــيــــون يـــتـــســـمـــرون بــشــغــف أمــ
اللجنة  التلفاز في كل مــرة تعقد فيها  شاشة 
مؤتمرًا صحافيا للكشف عن حصيلة عملها، 
منتظرين مردود هذه املصادرات على تحسني 
ــزداد ســـوءًا يوما  أوضــاعــهــم املعيشية الــتــي تــ
تلو اآلخــر. والسبت املاضي كــان أحــدث ما تم 
اإلعالن عنه، حيث أكدت اللجنة استرداد أراض 
مسجلة بأسماء رمــوز وقــادة النظام السابق، 
بلغت جملتها 2376 فدانا )حوالي 10 ماليني 
ــول عــقــاريــة،  ــ مــتــر مـــربـــع(، بـــاإلضـــافـــة إلــــى أصـ
تـــم االســـتـــيـــالء عــلــيــهــا عــبــر اســتــغــالل الــنــفــوذ 
والـــســـلـــطـــات. وقـــبـــل نــحــو ثـــالثـــة أســـابـــيـــع من 
اإلعالن األخير، تم الكشف عن تتبع 90 حسابًا 
مصرفيا يجري عبرها تحويالت من حساب 
لــحــســاب فـــي نــفــس الـــيـــوم بــمــبــالــغ كــبــيــرة يتم 
يتجاوز  بما  األجنبي،  بالنقد  عبرها  االتجار 
64 مليار جنيه سوداني )145.2 مليون دوالر(.

استرداد 1.2 مليار دوالر
فــي إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، أعــلــنــت اللجنة 
مــن  وأراض  تــــجــــاريــــة  ــم  ــهــ أســ ــرداد  ــ ــتــ ــ اســ عــــن 
رجــل األعــمــال عبد الــبــاســط حــمــزة املحسوب 
عــلــى نـــظـــام الــرئــيــس املــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، 
شهدت  فيما  دوالر،  مليار   1.2 قيمتها  تبلغ 
متكررة  إعالنات  السابقة  واألشهر  األسابيع 
عــن مــصــادرات واســتــرداد ألمـــوال وممتلكات. 
ــتـــصـــريـــحـــات  ــكــــن األيــــــــــام األخــــــيــــــرة بـــــــدت الـ لــ
الحكومية متضاربة حول وجهة األموال التي 
إزالــة  اســتــردادهــا، فبينما تؤكد لجنة  يجري 
تنفى  املــالــيــة،  وزارة  إلـــى  تسليمها  الــتــمــكــني 
الـــوزارة بشكل متكرر تسلمها جنيها واحــدًا 
مـــن هــــذه األمـــــــوال، لــيــخــيــم الــغــمــوض الــكــبــيــر 
ــوال وأيــــن تــذهــب وإذا  ــ حـــول مــصــيــر هـــذه األمـ
ما كان هناك صراع داخلي بني أطراف الحكم 
الــســابــقــة هبة  املــالــيــة  لالستئثار بــهــا. وزيــــرة 
محمد على، التي تولت الوزارة في الفترة من 

9 يوليو/ تموز 2020 حتى 8 فبراير/ شباط 
إزالــة  لجنة  مــن  مبلغ  أي  اســتــالم  نفت   ،2021
التمكني واســتــرداد األمـــوال، وهــو األمــر الــذي 
الــســودانــي فــي حــيــرة بحثًا عن  جعل الشعب 
أيضا  نفي  أشهر،  ثالثة  وقبل نحو  الحقيقة. 
وزير املالية الحالي، جبريل إبراهيم، استالم 
وزارته أي مبلغ من لجنة إزالة التمكني، حيث 
قال في مؤتمر صحافي، إن الوزارة لم تتسلم 
لكن  الــلــجــنــة.  مــن  اآلن »دوالرًا واحـــــدا«  حــتــى 
عضو لجنة إزالة التمكني، وجدي صالح، قال 
إن حديث وزير املالية »غير دقيق«، وكشف في 
برنامج »البناء الوطني« الذي بثه التلفزيون 
الــرســمــي منتصف يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، 
تفاصيل كثيرة حــول األمـــوال واألصـــول التي 
تقبع حاليًا تحت سيطرة وزارة املالية بحسب 
قرارات اللجنة بأيلولتها لها. لكن وزير املالية 
عاد ليؤكد بعدها عدم تسلم الوزارة أي أموال 
مــن لجنة إزالــــة الــتــمــكــني، وكـــذب فــي تصريح 
صــحــافــي حــديــث عــضــو لــجــنــة إزالــــة التمكني 
أي مستندات  بــإبــراز  وجـــدي صــالــح، مطالبًا 
تدل على تسلم الــوزارة األمــوال. وقــال جبريل 
معلومة  حــســابــات  لــديــهــا  املــالــيــة  »وزارة  إن 
ــــودع فــيــهــا األمـــــــوال، ولــو  ــ

ُ
ــام مـــحـــددة ت ــأرقــ وبــ

تــم تسليم مــبــالــغ نــقــديــة كــمــا يــدعــي وجـــدي، 
فليبرز لنا مستند التوريد الذي حصل عليه 
مـــن الـــخـــزنـــة«. وفـــي ظـــل االتـــهـــامـــات املــتــبــادلــة 
باالستئثار باألموال املصادرة، يتكشف وفق 
مراقبني أن هناك صراعًا بني أطراف الحكومة 
حول استرداد األموال املنهوبة وإدارة ملفها، 
وما إذا كانت هذه األمــوال املستردة حقيقية، 
أم تقع تحت بند الدعاية وبروباغندا السلطة.

صراع على األموال
ــادي فـــي حــــزب املـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي  ــيـ ــقـ وقـــــال الـ
عبد العال مكني، إنــه »رغــم أحقية لجنة إزالــة 
التمكني ومحاربة الفساد في إدارة هذا امللف 
إال أنها غير واضحة في الكشف عن األمــوال 
املـــســـتـــردة ومـــحـــاكـــمـــة الـــفـــاســـديـــن«، مــطــالــبــا 
بها  أودعـــت  الــتــي  بــإبــراز مستنداتها  اللجنة 
األمـــــوال املــســتــردة فـــي خــزيــنــة وزارة املــالــيــة. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »إذا لم  ــــاف مــكــني لـــ وأضـ
ــوال، يــجــب علي  ــ تــكــشــف الــلــجــنــة عــن تــلــك األمــ
الــلــجــنــة عــبــر الــطــرق  لـــة  وزارة املـــالـــيـــة مـــســـاء
الــقــانــونــيــة«، مــشــيــرا إلـــى وجـــود صـــراع حــول 
األمـــــــــوال الــــتــــي يــــجــــري اســـــتـــــردادهـــــا، بــيــنــمــا 
ــاد يـــعـــانـــي مــــن االنــــهــــيــــار. وتــــابــــع أن  ــتـــصـ االقـ

االعـــتـــمـــاد كــلــه أضـــحـــى عــلــى املـــنـــح والــهــبــات 
واملــعــونــة، األمــر الــذي يقود الــبــالد إلــى وضع 
كــارثــي، مــشــددا على ضـــرورة تكامل مختلف 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــافــي 
االقتصاد. وقال إن »الوضع االقتصادي خانق 
واملــواطــن مستاء جــدا من تصرفات الحكومة 
ــدوق الــنــقــد  ــنــ بــتــنــفــيــذ ســـيـــاســـات الـــبـــنـــك وصــ
الناس في  عــدم مراعاة معيشة  الدوليني، مع 
ظــل ضــعــف األجــــور وارتـــفـــاع األســعــار ونـــدرة 
الخدمات األساسية من كهرباء ومــاء وغــاز«، 
القائم يقود البالد إلى  محذرا من أن الوضع 
عارمة.  فوضي  تحدث  وربما  مظلم  مستقبل 
ــرًا، وصـــف  ــيــ ــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة أخــ وفـ
علي شــوقــار، عضو مجلس »ســـالم دارفـــور« 
ــوال الـــثـــورة بــأنــه »فضيحة  ــ الـــصـــراع عــلــى أمـ
كــبــرى« ال سيما فــي ظــل الــوضــع االقتصادي 
واالجتماعي الذي تمر به البالد. وقال شوقار 
»مــن حــق الشعب الــســودانــي أن يعلم، كــم من 
األصول واألموال السائلة واملنقولة واملجمدة 
في الداخل والخارج التي وضعت لجنة إزالة 
الــتــمــكــني يـــدهـــا عــلــيــهــا«، مــضــيــفــا إن »كــانــت 
الــلــجــنــة ســلــمــت وزارة املــالــيــة أي شـــيء ال بد 
من سند تسليم وتسلم بعلم مجلس الــوزراء 

ومجلس السيادة«.

عسكريون في لجنة 
إزالة التمكين

وتــتــألــف لــجــنــة إزالــــة الــتــمــكــني مــن سياسيني 
وقــادة عسكريني ومسؤولني حكوميني، ومن 
الفترة  نهاية  حتى  عملها  تــواصــل  أن  املــقــرر 
ووفق   .2024 عــام  مطلع  لها  املقرر  االنتقالية 
ــادرة عـــن الــلــجــنــة مــطــلــع إبـــريـــل/  ــ بــيــانــات صــ
نــيــســان املــــاضــــي، تـــم اســــتــــرداد أكـــثـــر مـــن 50 
شركة و60 منظمة وأكثر من مليون فدان من 
الزراعية و20 مليون متر مربع من  األراضـــي 
يقتصر  ال  اللجنة  ووفـــق  السكنية.  األراضــــي 
املالية  وزارة  على  املــســتــردة  األمــــوال  تحويل 
ــارت عــلــى لسان  وإنــمــا وزارات أخــــرى، إذ أشــ

مصدر مسؤول فيها خالل تصريحات لوكالة 
رويــتــرز فــي الخامس مــن إبــريــل/ نيسان إلى 
أنها »أعادت أكثر من مليار دوالر من األصول 
املالية و400 مليون  إلى وزارة  غير املشروعة 
الــديــنــيــة  الــــشــــؤون  وزارة  ــــى  إلـ ــرى  ــ أخــ دوالر 
ــاف«. ومـــن بــني مــا اســتــعــادتــه اللجنة،  ـــ واألوقـ
فنادق ومدارس ومزارع دجاج وملعب غولف 
فـــي ضـــواحـــي الـــخـــرطـــوم. ويــعــبــر مــواطــنــون 
عــن ســعــادتــهــم بــاســتــرداد تــلــك األصــــول التي 
ــــالن عــنــهــا تــبــاعــا، مــطــالــبــني اللجنة  يــتــم اإلعـ
بــاالســتــمــرار فـــي الــعــمــل حــتــى تــعــيــد لــهــم كل 
حقوقهم التي نهبها رموز نظام البشير، إال أن 
»العربي  مصدرا مسؤوال أعرب في تصريح لـ
الجديد« عــن تخوفه مــن » تفرق األمـــوال بني 
املواطنون سوى  أن يحظى  املتصارعني دون 
بمشاهد اإلعالن املتكرر عن استردادها«. وفي 
يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي تعهد رئــيــس مجلس 
الــوزراء عبد الله حمدوك، بمتابعة ومراجعة 
ــة األمـــــــوال  ــافــ ــيــــة وإرجــــــــــاع كــ ــالــ الــــتــــدفــــقــــات املــ
املنهوبة واملهربة خارجيًا وتوجيهها لتنمية 
واســتــقــرار الــبــالد. ويــقــدر حجم األمــــوال التي 
هربها عناصر النظام السابق للخارج بنحو 
64 مليار دوالر. وتم تهريب تلك األموال سواء 
بشكل مباشر أو عن طريق تصدير سلع مثل 

النفط والذهب.

تالعب بحصيلة الصادرات
وفـــي الــعــام املـــاضـــي، كــشــف تــقــريــر أصــدرتــه 
مــنــظــمــة الـــنـــزاهـــة املــالــيــة الـــدولـــيـــة، أن نــظــام 
من  دوالر  مليار   31 حــوالــي  أخــفــى  البشير، 
الفترة  فــي  الــســودانــيــة،  الـــصـــادرات  حصيلة 
حـــدوث  إلــــى  مــشــيــرا  و2018،   2012 بـــني  ــا  مـ
تـــالعـــب كــبــيــر فـــي أرقــــــام الـــــصـــــادرات، حيث 
ــبــــالد املــعــلــنــة  قــــــارن بــــني أرقـــــــام صــــــــادرات الــ
دوالر  مليار   65 البالغة  الــحــكــومــة،  قبل  مــن 
التي  البيانات  بينما  املذكورة،  الفترة  خالل 
حــصــلــت عــلــيــهــا املــنــظــمــة مـــن 70 دولـــــة من 
الشركاء التجاريني للسودان، تظهر أن قيمة 
واردات هذه الدول من السودان قدرت خالل 
الفترة املذكورة بنحو 96 مليار دوالر. وكانت 
إثــيــوبــيــا والــيــابــان مــن بــني أكــبــر 10 شــركــاء 
تجاريني، وقد أظهرت بياناتهم هذه الفجوة 
ــــادرات. وظــهــرت  ــــصـ الــكــبــيــرة فـــي عـــائـــدات الـ

ــادرات النفط والــذهــب،  الــفــجــوة أكــثــر فــي صــ
إلى  الــســودانــيــة  الحكومة  بــيــانــات  تشير  إذ 
أنها صــدرت 62 مليون برميل خــالل الفترة 
املذكورة، بقيمة 4.8 مليارات دوالر. في حني 
تــشــيــر ســجــالت الــبــلــدان املـــســـتـــوردة للنفط 
السوداني إلى أنها استوردت 2. 112 مليون 
نوه  كما  دوالر.  مــلــيــارات   8.9 بقيمة  برميل 
التقرير إلى وجود »ارتباك كبير في األدوار 
املرسومة لوزارة النفط والشركات الحكومية 
والخاصة، إضافة إلى وجود خلل واضح في 
التقارير املتعلقة بحركة الصادرات، مما أدى 
إلى فتح الباب واسعا أمام انتشار عمليات 
الفساد، وإهــدار الكثير من املــوارد التي كان 
يــمــكــن تــوجــيــهــهــا لــتــحــســني الـــخـــدمـــات فــي 
مجاالت الصحة والتعليم والبنية التحتية«. 
ووفقا للتقرير، تظهر سجالت بنك السودان 
الـــذهـــب بلغت  املــــركــــزي أن قــيــمــة صـــــــادرات 
الفترة ما بني 2012 و2018، نحو 6.8  خالل 
فــــي حــــني تــظــهــر ســجــالت  ــارات دوالر،  ــيـ ــلـ مـ
الــــــدول املـــســـتـــوردة أنـــهـــا اســــتــــوردت بقيمة 
12.7 مليار دوالر. وطوال السنوات املاضية، 
السودان  الدولية،  الشفافية  منظمة  فت 

ّ
صن

من بني 20 دولة هي األكثر فسادًا في العالم، 
وفي  الفساد.  مكافحة  معايير  التزامه  لعدم 
يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي، أعــلــن تــقــريــر أعـــده 
ــم املــتــحــدة  ــ االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي ولـــجـــنـــة األمــ
االقــتــصــاديــة ألفــريــقــيــا، أن الــتــدفــقــات املالية 
مليارات   5.4 الــســودان  تكلف  املشروعة  غير 
دوالر سنويًا بسبب غسل األمــوال والتهرب 
فواتير  في  والتالعب  والضريبي  الجمركي 
ــادرات والــــــــــواردات وتـــحـــويـــل عـــائـــدات  ــ ــــصـ الـ
ــم الـــفـــســـاد الـــكـــبـــرى بـــواســـطـــة مــوظــفــي  ــرائـ جـ

الدولة إلى حسابات في الخارج.
وتــزامــنــت املــطــالــب مــع بـــدء تــرتــيــبــات وزارة 
املالية إلعداد موازنة العام املالي املقبل 2022، 
بنود  بركب  الضخمة  أربــاحــهــا  إلــحــاق  ليتم 
الصرف وسد العجز السنوي الكبير املرتقب 
في تمويل املــوازنــة. وكــان رئيس الـــوزراء قد 
قـــال بــشــكــل مــتــكــرر إن مــشــاركــة الــجــيــش في 
أمــر »غير مقبول«،  الــخــاص  القطاع  شــركــات 
وأن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى 
شــركــات »مــســاهــمــة عــامــة« وهـــو مــا يرفضه 

القادة العسكريون بشدة.

ثروات نظام البشير المسترّدة: مليارات نظريًا وصفر عمليًا

بتتبع  المعنية  »التمكين«  إزالة  لجنة  تعلن 
السابق،  السوداني  النظام  رموز  ممتلكات 
بمليارات  ــادرات  ــص م عــن  دوري،  بشكل 

إال  البشير.  عمر  نظام  أمــوال  من  ــدوالرات  ال
جنيه  على  الحصول  مرارًا  تنفي  الــوزارة  أن 
واحد، ما يلقي بغموض واسع حول مصير 

تلك األموال وأين تذهب، وإذا ما كان هناك 
لالستحواذ  الحكومية  األطــراف  بين  صراع 
األموال  حجم  أن  البيانات  وتظهر  عليها. 

المهربة للخارج فقط يقدر بنحو 64 مليار 
أو عن طريق  دوالر، خرجت بشكل مباشر 

تصدير سلع مثل النفط والذهب

سعر أسطوانة 
األكسجين ارتفع 

إلى 1500 دينار مقابل 
500 دينار قبل أسبوع

مؤشرات
األسواق

انـــخـــفـــاض بــورصــة 
مسقط

ــر  ــ ــؤشــ ــ انـــــــخـــــــفـــــــض مــ
 »30 »مسقط  بورصة 
ــام تـــعـــامـــات  ــتــ ــي خــ ــ فـ
أمس األربعاء، بنسبة %0.02، 
 3961.5 مــســتــوى  عــنــد  ليغلق 
تـــداوالت ضعيفة  نقطة، وســط 
ــــي 4.4  ــوالـ ــ بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا حـ
مــلــيــون   11.4( ريــــــال  مـــايـــن 
دوالر(، 5.97 ماين ريــال في 
تقرير  وفــق  السابقة،  الجلسة 
الـــبـــورصـــة  إدارة  عــــن  صــــــادر 
العمانية.  األنــبــاء  وكالة  أوردتـــه 
وتـــراجـــعـــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
عن   %0.037 بنسبة  لألسهم 
الــجــلــســة الــســابــقــة لــتــصــل إلــى 
 57.2( ــال  ــ ريـ مــلــيــار   22 نــحــو 

مليار دوالر(.

تباين مؤشرات 
الكويت

مـــؤشـــرات  أداء  تــبــايــن 
الـــبـــورصـــة الــكــويــتــيــة، 
ــــس، لــيــغــلــق مــؤشــر  أمــ
الـــســـوق الـــعـــام عــلــى انــخــفــاض 
مستوى  عند   %0.03 بنسبة 
تـــراجـــع  كـــمـــا  نـــقـــطـــة،   6838.6
مـــــؤشـــــر الــــــســــــوق الـــرئـــيـــســـي 
صعد  فــيــمــا   ،%0.24 بــنــســبــة 
 %0.04 األول  الــســوق  مــؤشــر 
ونــمــا املــؤشــر »الــرئــيــســي 50« 

بنسبة %0.06.

دبي تعاود الصعود 
أنـــــهـــــت أســـــــــــواق املــــــال 
اإلمــــاراتــــيــــة تــعــامــات 
ــاع،  ــ ــفـ ــ أمـــــــس، عـــلـــى ارتـ
بــعــد 3 جــلــســات مــن الــتــراجــع، 
الــعــام لسوق  إذ صعد املــؤشــر 
 %0.15 بــنــســبــة  ــي  ــ ــال املــ دبـــــي 
نقطة.   2885.2 مــســتــوى  إلـــى 
وشهدت الجلسة التعامل على 
137.3 مليون سهم. كما أغلق 
ــــألوراق املالية  ســوق أبــوظــبــي ل
 ،%0.08 بنسبة  ارتـــفـــاع  عــلــى 
إلـــى مــســتــوى 7823.6  لــيــصــل 
على  التعامات  لتجري  نقطة، 

292.6 مليون سهم.

تراجع بورصة قطر
ــر الــعــام  ــع املـــؤشـ تـــراجـ
بنسبة  قطر  لــبــورصــة 
عــنــد  ــيــغــلــق  ل  %0.17
نـــقـــطـــة،   11111.2 مــــســــتــــوى 
عـــن  ــة  ــطــ ــقــ ــ ن  18.6 خـــــــاســـــــرا 
ــاء املــــاضــــي.  ــاثــ ــثــ ــ ــوى ال ــتـ مـــسـ
ــتــــداوالت،  ــ وانــخــفــضــت قــيــمــة ال
إلــى 537.4 مليون ريال  أمــس، 
مقابل  دوالر(،  مليون   147.2(
نــحــو 681.3 مــلــيــون ريـــال في 
الــجــلــســة الــســابــقــة. وتــراجــعــت 
أسهم 26 شركة، فيما ارتفعت 
 5 وحافظت  15 شركة،  أسهم 
شــركــات على أســعــار إغاقها 
وخسر  السابقة.  الجلسة  فــي 
السوقي نحو 1.33  املــال  رأس 
مــلــيــون   364.3( ريـــــال  مــلــيــار 
الــقــيــمــة  نـــزلـــت  بــعــدمــا  دوالر(، 
 640.86 إلى  لألسهم  السوقية 
مــقــابــل 642.19  ــال،  ــ ريـ مــلــيــار 
مليار ريال في جلسة الثاثاء 

املاضي.

ارتفاع التضخم 
في السعودية

ــات  ــ ــ ــان ــ ــيــ ــ ــ أظــــــــــهــــــــــرت ب
ــاع  ــ ــفــ ــ ــ ــة، ارت ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
مــــــــــؤشــــــــــر أســــــــعــــــــار 
املــســتــهــلــكــن فـــي الــســعــوديــة 
)التضخم( بنسبة 0.3% على 
أســاس سنوي في أغسطس/ 
 %0.1 وبــنــســبــة  املـــاضـــي  آب 
عـــــــلـــــــى أســـــــــــــــــاس شـــــــهـــــــري. 
وأشـــــارت الــبــيــانــات الــصــادرة 
لإلحصاء  الــعــامــة  الهيئة  عــن 
ارتـــفـــاع  إلـــــى أن  ــة(  ــيـ ــكـــومـ )حـ
في  جـــاء  املستهلكن  أســعــار 
األســاس نتيجة زيــادة أسعار 
وارتـــفـــاع  الــنــقــل %6.5   قــطــاع 
أســـــــعـــــــار املــــــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة 

واملشروبات %1.9.

أضحى الحصول على 
أسطوانة أكسجين 

أكثر مشقة في ليبيا 
بعد اختفائها من 

المستشفيات الحكومية

متفرقات اقتصادية

صاحب متجر يرتب أقنعة الوجه الطبية في أحد أسواق بغداد )فرانس برس(

السودانيون يعانون ظروفًا معيشية قاسية بسبب الفساد )فرانس برس(

البشير لدى توجهه لحضور إحدى جلسات محاكمته )فرانس برس(

تحقيق

يوليو/  في  حمدوك،  اهلل  عبد  السوداني  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  تعهد 
تموز الماضي، بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية وإرجاع كافة األموال 
المنهوبة والمهربة خارجيًا وتوجيهها لتنمية واستقرار البالد. وفي العام 
نظام  أن  الدولية،  المالية  النزاهة  منظمة  أصدرته  تقرير  كشف  الماضي، 
الفترة  في  السودانية،  الصادرات  من  دوالر  مليار   31 حوالي  أخفى  البشير، 
ما بين 2012 و2018، إذ كانت إثيوبيا واليابان من بين أكبر 10 شركاء تجاريين 
الدولية،  الشفافية  منظمة  صنّفت  الماضية  السنوات  وطوال  للسودان. 
التزامه  لعدم  العالم،  في  فسادًا  األكثر  العشرين  الدول  بين  من  السودان 

معايير مكافحة الفساد.

إرجاع األموال المهربة

Thursday 16 September 2021 Thursday 16 September 2021
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لندن ـ موسى مهدي

فـــي خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة، تتجه 
الـــــــصـــــــني إلـــــــــــى طـــــــــــرح جـــــــــــزء مـــن 
احــتــيــاطــاتــهــا االســتــراتــيــجــيــة من 
النفط في مزادات يبدأ أولها في 24 سبتمبر/
أيلول الجاري، حسب بيان إدارة االحتياطات 
البيان  الطاقة والــغــذاء في بكني. ويشير  من 
إلـــى أن الــخــامــات الــتــي ســتــعــرض فـــي املـــزاد 
املقبل معظمها من الخامات الخليجية التي 

تم شراؤها في العام املاضي.
الصينية  الحكومية  الطاقة  شركات  وكانت 
ــن الـــخـــامـــات  ــمــــت كـــمـــيـــات ضــخــمــة مــ ــد راكــ قــ
النفطية، في الربع الثاني من العام املاضي، 
حينما انهارت األسعار إلى أقل من 20 دوالرًا 
لبرميل خام برنت وأقل من الصفر لخام غرب 
تــكــســاس األمــيــركــي. وتــمــت هـــذه املــشــتــريــات 

الصيني  االستراتيجي  االحتياطي  لصالح 
من النفط. وتقدر شركة »أنيرجي أسبكتس« 
االستراتيجية  االحتياطات  حجم  األميركية 

لدى الصني بنحو 220 مليون برميل يوميًا، 
الكميات بأكبر من  لكن مصادر أخــرى تقدر 
ذلك وتضعه في حدود 223.7 مليون برميل.

تداعيات  مــن  الصينية  الحكومة  وتــتــخــوف 
الــنــمــو  فــــوق 70 دوالرًا عــلــى  الــنــفــط  ارتـــفـــاع 
االقتصادي للبالد، في وقت ارتفع فيه معدل 
ــال حـــالـــة من  ــ ــواق املـ ــ الــتــضــخــم، وتــعــيــش أســ
التضخم في الصني أعلى  االضــطــراب. وبلغ 
معدل له منذ 13 عامًا خالل شهر أغسطس/

ــــي. ويــــــرى مــــســــؤولــــون صــيــنــيــون  ــــاضـ آب املـ
ــيـــاطـــي  ــتـ ــل اســــتــــخــــدام االحـ ــ ــــضـ أن »مــــــن األفـ
االســــتــــراتــــيــــجــــي الـــنـــفـــطـــي لـــخـــفـــض مـــعـــدل 
التضخم وإحداث توازن بني العرض والطلب 
من الخامات النفطية في السوق«. وعادة ما 
أسعار  على  النفطية  املشتقات  أسعار  تؤثر 
املــــواد االســتــهــالكــيــة املــنــتــجــة، حــيــث تــعــد من 
بـــني املـــكـــونـــات الــرئــيــســيــة فـــي حـــســـاب كلف 

اإلنتاج.
الــصــني »ترسل  فــإن  وبحسب محللي طــاقــة، 
عبر بيع هذه الكميات النفطية وبمزاد علني، 
إشارة واضحة إلى تحالف أوبك بلس، أنها 
النفط،  أسعار  لخفض  السوق  في  ستتدخل 
ــار بــمــعــدالت تضر  ــعـ فـــي حـــال ارتــفــعــت األسـ
في  النفط  محللة  وقالت  اقتصادها«.  بنمو 
شركة »أنيرجي أسبتكس«، أميريتا سني، في 
أمس  تايمز«  »فاينانشيال  تعليق لصحيفة 

رسائل قوية من الصين 
لتحالف »أوبك+«

محطة وقود 
في الصين 

)getty(

فحواها  »أوبك+«،  لتحالف  واضحة  إشارة  الصينية  الحكومة  أرسلت 
البيانات  بالنمو االقتصادي لبالدنا«. وحسب  »ال ترفعوا األسعار بما يضر 
من  برميل  ماليين   7.38 نحو  ستطرح  الصين  فإن  بكين،  في  الرسمية 

الخامات النفطية في أول مزاد علني يوم 24 سبتمبر

بكين تلجأ إلى سياسة 
بيع االحتياطات 

االستراتيجية لخفض 
أسعار النفط

الحكومات األوروبية 
قلقة من تراجع 

احتياطيات الوقود األزرق 
في المستودعات

اقتصاد الهند سجل 
نموًا قياسيًا بلغ %20.1 

بين إبريل ويونيو

»ال ترفعوا 
األسعار بما 
يضر بالنمو 
االقتصادي 

لبالدنا«

)Getty( 2 شركات الكهرباء تنتظر غاز نوردستريم)Getty( مؤشر بورصة بومباي التي شهدت أكبر ارتفاعات خالل اشلهر الجاري

لندن ـ العربي الجديد

ــا املــســتــويــات  ــ تــحــطــم أســعــار الــغــاز فــي أوروبـ
ــــي، حـــيـــث تـــواصـــل  ــــومـ الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــشـــكـــل يـ
الوقود  احتياطيات  تــراجــع  ظــل  فــي  الصعود 
بـــأوروبـــا  املــســتــودعــات األرضـــيـــة  فـــي  األزرق 

ويتزامن ذلك مع قرب فصل الشتاء.
ووفــقــا لــلــتــداوالت فقد تــجــاوزت أســعــار الغاز 
أمس األربعاء مستوى 910 دوالرات لكل ألف 
متر مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله 
تاريخي جديد  وهــذا مستوى  اإلطـــالق.  على 
لـــأســـعـــار مـــقـــارنـــة بـــأعـــلـــى مـــســـتـــوى شــهــده 
الغاز الطبيعي الــذي بلغ 800 دوالر لكل ألف 
متر مكعب.  وحــذر خــبــراء فــي مجال الطاقة، 
استطلعت آراءهم وكالة »تاس« الروسية، من 
أن األسعار قد تصل إلى مستوى 1000 دوالر 
لــكــل ألـــف مــتــر مــكــعــب، وأشــــــاروا إلـــى أن عــدة 
عوامل تؤثر على األسعار، منها زيادة الطلب 

في آسيا والطقس البارد.
وعــن أســبــاب القفزة الكبيرة فــي األســعــار في 
ــك يـــعـــود بشكل  ــال الـــخـــبـــراء إن ذلــ أوروبـــــــا، قــ
أساسي ملخزونات الغاز املنخفضة في أوروبا 

والشتاء الذي يقترب بسرعة. 
ــراء أن يـــســـاهـــم تــــدفــــق الـــغـــاز  ــ ــبـ ــ ــع خـ ــوقــ ــتــ ويــ
الطبيعي من روسيا إلى أوروبــا عبر »السيل 
الــشــمــالــي-2« فـــي اســتــقــرار أســـعـــار الـــغـــاز في 
أوروبـــا. ولكن ذلــك لــم يؤثر على األســعــار، إذ 

نيودلهي ـ العربي الجديد

ــدى بــنــك »كـــوتـــاك  ــادر مــصــرفــيــة لــ ــدت مـــصـ ــ أكـ
مــاهــنــدرا« الــهــنــدي، أن املــحــنــة الــتــي يــمــر بها 
سوق السندات لدى الدولة اآلسيوية لم تشهد 
 لها طوال فترة خدمتها التي تمتد طوال 

ً
مثيال

20 عــامــًا. وفـــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة بلومبيرغ 
األمـــيـــركـــيـــة، قـــالـــت ســـوجـــاتـــا غــوهــاثــاكــورتــا، 
رئيسة أســـواق الــديــن لــدى البنك الــذي يتخذ 
مــن مــومــبــاي مــقــرًا لـــه، أن كمية األمــــوال التي 
ضخها البنك املركزي الهندي خالل الجائحة 
 بتقييم 

ً
اتــجــهــت نــحــو ســـنـــدات أقـــصـــر أجـــــال

ائتماني ممتاز، في حني كان هناك مستويات 
طلب منخفضة على السندات صاحبة التقييم 

األضعف ألجل ثالث سنوات أو أكثر. 
وترى غوهاثاكورتا، أن سوق السندات يشهد 
أكــثــر الـــفـــتـــرات تـــحـــدًيـــا، وأن الـــســـوق الــهــنــدي 

تراجع عدة خطوات إلى الخلف. 
وألقت غوهاثاكورتا، باللوم على االضطرابات 
االئتمانية في الهند، والتي نتجت عن إفالس 

شــركــة »أي إل آنـــد إف إس غــــروب« فــي الــعــام 
2018، والتي مولت عددًا من مشروعات البنية 
إلــى  األزمــــــة  تــلــك  وأدت   ،2018 فـــي  الــتــحــتــيــة 
النشاط بفعل عزوف املستثمرين عن  تدهور 

كافة السندات باستثناء قصيرة األجل.
وسجل اقتصاد الهند نموًا قياسيًا بلغ 20.1 
في املائة بني أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران، 
حسبما أظهرت معطيات رسمية أمس، بدفع 
استعاد  فيما  والــبــنــاء  التصنيع  قطاعي  مــن 
النمو عافيته بعد تدابير إغالق صارمة العام 
املــاضــي اســتــمــرت أشـــهـــرًا. وهــــذه أكــبــر نسبة 
نــمــو مــســجــلــة مــنــذ بـــــدأت نــيــودلــهــي تــدويــن 

ــام 1996. وكــان  اإلحـــصـــاءات الــفــصــلــيــة فــي عـ
بعد  واســع  نطاق  على  يتوقعونها  املحللون 
انكماش غير مسبوق بلغ 24.4 في املائة، في 
العام املاضي عندما كانت  الفترة نفسها من 

معظم املصانع متوقفة عن العمل.
الهندية نموًا بنسبة 39  الــصــادرات  وسجلت 
فــي املــائــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
املــاضــي، لتسهم بـــ 23.7 فــي املــائــة مــن الناتج 
إلــى طلب عاملي  مــا يشير  اإلجــمــالــي،  املحلي 
قـــوي عــلــى الــســلــع الــهــنــديــة ومــنــهــا منتجات 

البترول واملجوهرات واألحجار الكريمة. 
لــكــن بــاملــقــارنــة مـــع الـــربـــع الــســابــق فـــي 2021، 
تــراجــع ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فــي آســيــا بنسبة 
16.9 في املائة، بحسب تقديرات وكالة فرانس 
برس، ما يعكس تداعيات زيادة غير مسبوقة 
ــــات والــــوفــــيــــات بــفــيــروس  ــابـ ــ فــــي أعـــــــداد اإلصـ

كورونا في أبريل ومايو.
ــاق الــنــمــو  ــ وخـــفـــض املــحــلــلــون تــوقــعــاتــهــم آلفـ
فــي الــهــنــد وســـط شــكــوك إزاء حــجــم األضــــرار 
خفض  يوليو،  وفــي  باالقتصاد.  لحقت  التي 
صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو السنوي 
املنتهية في  للسنة  املــائــة  فــي   9.5 إلــى  للهند 
بلغت  بتوقعات سابقة  مقارنة   ،2022 مــارس 
ــكـــن بـــيـــانـــات بــلــومــبــيــرغ  12.5 فــــي املــــائــــة. ولـ
مؤشر  على  الهندية  األســهــم  أداء  أن  أظــهــرت 
الـــدول الناشئة »إم إس ســي آي ورلــد«  أسهم 
ارتفع بأكبر وتيرة منذ عام 2018. وحقق »إم 
إس سي آي الهند« مكاسب أعلى من »إم إس 
سي آي ورلد« بنحو 6% الشهر املاضي، وهي 
الفجوة األكبر منذ عام 2018.  كما أن املؤشر 
الهندي يتجه لتسجيل ثامن مكاسب شهرية 
على الــتــوالــي، وهــو مــا لــم يحدث مــن قبل في 
الــعــقــديــن املــاضــيــني ســــوى مـــرتـــني فـــي عــامــي 
التدفقات  مــن  و2007. وســاعــدت موجة   2003
األجنبية والسيولة املحلية في تعزيز صعود 
الهندية من  األســهــم  فــي  بلغت نسبته %132 
مستوياتها املتدنية خالل الوباء في مارس/ 

آذار املاضي.

ارتفاعها في وقــت خفضت  واصلت األســعــار 
ــروم« الــروســيــة إمــداداتــهــا  فــيــه شــركــة »غـــاز بــ
ــبــــوب الـــــذي يــمــر بـــأوكـــرانـــيـــا.  وفــي  عــبــر األنــ
وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت شركة 
»غـــازبـــروم« عــن اكــتــمــال مــد أنــبــوبــي مــشــروع 
بانتظار  اآلن  واملشروع  الشمالي-2«،  »السيل 
املنظم  من  الــالزمــة  التصاريح  على  الحصول 
األملاني لبدء ضخ الغاز من روسيا إلى أملانيا.
ويــؤثــر ارتـــفـــاع أســعــار الــغــاز الــطــبــيــعــي على 
اقـــتـــصـــادات أوروبـــــــا مـــن نــاحــيــتــني مـــن جهة 
الكهرباء وإثــارة االحتجاجات  ارتفاع فواتير 
الحكومة  وكانت  الحكومات.  ضد  السياسية 
الــتــي تــعــرضــت لــتــظــاهــرات احــتــجــاجــيــة ضد 
ــد اعـــلـــنـــت أمـــس  ــار الـــكـــهـــربـــاء قــ ــعــ ارتــــفــــاع أســ
املواطنني  على  الضرائب  األربعاء عن خفض 
لدعم فاتورة الكهرباء. وقالت املتحدثة باسم 
»اتــــحــــاد فــقــر الـــطـــاقـــة فـــي إســـبـــانـــيـــا«، مــاريــو 
كامبوزانو في تعليقات لصحيفة »نيويورك 
تايمز«، »ارتفاع أسعار الكهرباء يثير الكثير 
من الغضب والسخط لدى املواطن اإلسباني«.
وتــمــثــل كــامــبــوزانــو مــجــمــوعــة ضــغــط مدنية 
تــســاعــد مـــحـــدودي الــدخــل فــي إســبــانــيــا على 
ــر الــــكــــهــــربــــاء. وأضــــــافــــــت أن  ــيــ ــواتــ تــــســــديــــد فــ
هــــذا »الـــغـــضـــب ســيــحــرك الــــشــــارع بـــقـــوة ضد 

الحكومة«.
وســاهــم ارتـــفـــاع أســعــار الــغــاز فــي بريطانيا 
بشكل مباشر في ارتفاع التضخم بأكبر وتيرة 
منذ بدء اإلحصاء خالل أغسطس/آب املاضي، 
وسط توقعات بأن تكون هذه الزيادة مؤقتة. 

الوطنية  اإلحـــصـــاءات  لــبــيــانــات هيئة  ووفــقــًا 
أسعار  ارتفع مؤشر  األربعاء،  أمس  الصادرة 
 3.2% عــلــى مــــدار فــتــرة 

ً
املــســتــهــلــكــني مــســجــال

االثني عشر شهرًا املنتهية في أغسطس/آب، 
مقابل 2% في يوليو /تموز السابق له.

ــات ارتــــــفــــــاع الـــتـــضـــخـــم فــي  ــويــ ــتــ ــســ ــد مــ ــ ــعـ ــ وتـ
أغسطس هــي األكــبــر منذ بــدء اإلحــصــاء عام 
1997، ومقابل توقعات بزيادة معدل التضخم 
إلــــى 2.9%. كــمــا ارتـــفـــع املـــؤشـــر عــلــى أســـاس 
 0.7% بعدما استقر في يوليو 

ً
شهري مسجال

السابق له. وفي الوقت نفسه، أكدت البيانات 
أن الزيادة في التضخم من املحتمل أن تكون 
مــؤقــتــة، وأن بــرنــامــج الــحــكــومــة الـــذي يشجع 
على تناول الطعام في الخارج ربما يكون قد 

أسهم في تحفيز مؤشر أسعار املستهلكني.
ويـــتـــخـــوف املــســتــهــلــكــون فــــي بــريــطــانــيــا مــن 
ارتـــفـــاع جــديــد فـــي فـــاتـــورة الــكــهــربــاء بسبب 

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. 
البريطانية،  الكهرباء  إجـــراءات  هيئة  وكانت 
ــطــــت الـــضـــوء  ــد أعــ ــ وهــــــي هـــيـــئـــة حـــكـــومـــيـــة، قـ
الشهر  بــدايــة  فــي  الكهرباء  األخــضــر لشركات 

الجاري لزيادة األسعار بنسبة %12. 
وما ساهم في زيادة حدة ارتفاع األسعار في 
الـــبـــالد، تــخــلــي الــعــديــد مــن الــشــركــات املــــزودة 
من  التقليدية  التوليد  مــصــادر  عــن  للكهرباء 
أن تكون لديها مصادر  الفحم الحجري، قبل 
النقص  املتجددة لتعويض  الطاقة  كافية من 
ــيــــد. ويــــتــــجــــاوز مــــعــــدل الــتــضــخــم  ــتــــولــ ــي الــ ــ فـ
الــبــريــطــانــي فــي الــوقــت الــحــالــي املــعــدل الــذي 
املركزي عند 2%، وقد  إنكلترا  يستهدفه بنك 
ــوات الــتــي تــدعــو إلــى  ــ يــدعــم هـــذا املــعــدل األصـ

إنهاء سياسات التحفيز. 
املـــطـــاعـــم  ــمــــت  دعــ قــــد  املــــالــــيــــة  وزارة  وكــــانــــت 
البريطانية عبر تسديد جزء من الفاتورة لدى 
املواطن حينما يأخذ وجبته في املطعم. ولكن 
يــرى خــبــراء أن االنــتــعــاش االســتــهــالكــي الــذي 
حدث في العام الجاري ال يمكن االعتماد عليه 

ألنه ارتبط بعوامل غير مستدامة.

السندات الهندية في محنةارتفاع قياسي ألسعار الغاز في أوروبا

األربــعــاء، »هـــذه هــي املـــرة األولـــى الــتــي تعلن 
فــيــهــا الــصــني عـــن بــيــع نــفــط مـــن االحــتــيــاطــي 
االستراتيجي«. وتقدر مؤسسات دولية بأن 
للصني خالل  االقتصادي  النمو  معدل  يبلغ 

العام الجاري نحو 8.44% في املتوسط.

الصين قلقة من زيادة األسعار
قد  الــصــني  تــكــون  أن  مــحــلــلــون  وال يستبعد 
بــاعــت فـــي املـــاضـــي كــمــيــات مـــن االحــتــيــاطــي 

ضــخــت حـــوالـــي 3 مـــاليـــني طــــن، بــمــا يــعــادل 
ــيـــل، مــــن االحــتــيــاطــي  نـــحـــو 22 مـــلـــيـــون بـــرمـ
ــــالل الـــعـــام  ــــى املـــصـــافـــي خـ االســـتـــراتـــيـــجـــي إلـ
الــجــاري«. وأضــافــت املــصــادر »هــذه الخطوة 
ــهــــدف الـــــحـــــد مــــــن ارتـــــــفـــــــاع األســـــعـــــار  ــتــ ــســ تــ
والسيطرة على خطر التضخم املتزايد. ولكن 
الكميات بشكل ســري ومن  بكني باعت هــذه 
دون أن تعلن عنها. وتعمل بكني على الحد 
من الطلب الصيني على النفط املستورد عبر 

االســتــراتــيــجــي مــن الــنــفــط، ولــكــنــهــا لــم تعلن 
الــشــركــات الصينية بــاتــت،  عــنــهــا. ويــذكــر أن 
في اآلونــة األخيرة، من كبار تجار املشتقات 
النفطية فــي الــســوق اآلســيــويــة، وقــد أتاحت 
لــهــم بــورصــة الــطــاقــة فــي بــورصــة شنغهاي 
مـــســـاحـــات تـــخـــزيـــن تــمــكــنــهــم مــــن الــتــعــامــل 
املــســتــقــبــلــيــة للبنزين  الــعــقــود  فـــي  بـــارتـــيـــاح 
والــجــازولــني . فــي هــذا الــصــدد، نقلت وكالة 
بــلــومــبــيــرغ عـــن مـــصـــادر قــولــهــا »إن الــصــني 

التصرف في االحتياطات لخفض االستيراد 
حينما ترتفع األسعار«. وباتت الصني، خالل 
ــن كـــبـــار املــســتــورديــن  الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، مـ
ــي الـــعـــالـــم الـــتـــي تــؤثــر  لــلــخــامــات الــنــفــطــيــة فـ
بــمــعــدل كــبــيــر عــلــى حــركــة خـــامـــات األســعــار 
ــأتــــي بـــعـــدهـــا الــهــنــد.  ــودًا، وتــ ــ ــعـ ــ هـــبـــوطـــًا وصـ
وبــلــغــت واردات الــصــني فــي بــعــض األحــيــان 

أكثر من 13 مليون برميل يوميًا.
وخـــالفـــًا لــســيــاســة الــــواليــــات املــتــحــدة ودول 

االتحاد األوروبي التي تستخدم احتياطاتها 
االستراتيجية من النفط في لحظات األزمات 
والــــحــــروب الــتــي تــعــانــي فــيــهــا األســــــواق من 
الــنــقــص الــشــديــد وتــزايــد قــلــق املــصــافــي، فــإن 
االستراتيجي  االحتياطي  تستخدم  الصني 

من النفط في األغراض التجارية البحتة.
الصينية تساهم  الحكومة  إن  ويقول خبراء 
في تعزيز حصة الشركات الصينية في سوق 
املشتقات اآلسيوي، عبر توفير كميات كبيرة 
ترتفع  الخامات وبسعر رخيص حينما  من 
ــادة  ــذا الــعــامــل يــســاهــم فـــي زيــ ــ ــار. وهـ ــعــ األســ
الــهــامــش الــربــحــي لــديــهــا، كما يــعــزز فــي ذات 

الوقت قدرتها التنافسية.

توقعات بتحّسن األسعار
إلى  االستثمارية  املصارف  توقعات  وتشير 
االرتــفــاع  النفطية  الخامات  أســعــار  مواصلة 
ــام، ولـــــم يــســتــبــعــد  ــ ــعـ ــ خـــــالل بــــاقــــي شــــهــــور الـ
بعضها أن يــرتــفــع ســعــر خـــام بــرنــت إلـــى 80 
وكــالــة  تـــوقـــعـــات  أن  يـــذكـــر  لــلــبــرمــيــل.  دوالرًا 
الطاقة الدولية بارتفاع الطلب العاملي خالل 
األسعار. وتوقعت  تدعم  السنة  باقي شهور 
الوكالة، يوم الثالثاء، انتعاش الطلب العاملي 
النفط بمعدل 1.6 مليون برميل يوميًا  على 
في أكتوبر/تشرين األول املقبل إلى متوسط 
العاملي  الطلب  99 مليون برميل يوميًا، وأن 

يستمر في النمو حتى نهاية العام.
وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها 
الشهري، إنه من املتوقع اآلن أن يرتفع الطلب 
العاملي على النفط بمقدار 5.2 ماليني برميل 
يوميًا خالل العام الحالي، إلى متوسط 96.2 
مليون برميل يوميًا. وتوقع التقرير أن يظل 
ولكن  سبتمبر/أيلول.  فــي  ثابتًا  املــعــروض 
كبير، على  إلــى حــد  التوقعات تعتمد،  هــذه 
السيطرة  فــي  العاملي  التقدم  على  السيطرة 
عـــلـــى جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. وارتــــفــــعــــت أســـعـــار 
الــنــفــط، خــالل تــعــامــالت أمــس األربــعــاء، بعد 
بيانات من معهد البترول األميركي أظهرت 
انــخــفــاضــًا أكــثــر مــن املــتــوقــع فــي املــخــزونــات 
األمــيــركــيــة. وتــســتــهــلــك أمــيــركــا يــومــيــا نحو 
20 مليون برميل من النفط صعدت العقود 
اآلجـــلـــة لــخــام »بـــرنـــت« بــنــســبــة 0.64% إلــى 
الـــتـــعـــامـــالت  ــــي  فـ لـــلـــبـــرمـــيـــل  دوالرا   74.07
ــيــــة، وكـــــانـــــت الــــعــــقــــود قـــــد أنـــهـــت  ــبــــاحــ الــــصــ
تعامالت الثالثاء عند 73.6 دوالرا للبرميل. 
فيما ارتفعت العقود اآلجلة للخام األميركي 
الــخــفــيــف، غـــرب تــكــســاس الــوســيــط« بنسبة 

0.62% إلى 70.90 دوالرا للبرميل.

اإلنتاج  وحقول  النفطية  المصافي  ضربت  التي  األعــطــال  ساهمت 
األميركي  الخام  بين  الفجوة  خفض  في  »إيدا«  إعصار  بسبب  األميركية 
الفارق  وكان  فقط،  دوالرات   4 نحو  أي  مستوياتها،  أقل  إلى  وبرنت 
دوالرات.   10 يتجاوز  الخامين  بين 
لخام  اآلجلة  العقود  وصعدت 
إلى 74.07  بنسبة %0.64  برنت أمس 
ارتفعت  بينما  للبرميل،  دوالرًا 
العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
بنسبة 0.62% إلى 70.9 دوالرًا. تراجع 
المخزونات األميركية بسبب السحب 
األثر  أكبر  له  كان  الماضي  األسبوع 

في ارتفاع الخام األميركي.

تراجع الفجوة بين أشهر خامين

طاقة

ارتفعت أسعار الغاز 
الطبيعي في أوروبا 

فوق 900 دوالر لكل 
ألف متر مكعب، وهو 

ما يفوق أسعار السنوات 
الماضية

رؤية

جواد العناني

االقتصادين  لدى  لتحتل مكانة مهمة  العاملية  التوقعات  عــادت 
واملحللن، بعدما تحّول عنها االهتمام بسبب شدة الحالة الوبائية 
الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد- 19 وتحّوراته املختلفة. ومع 
كورونا  خطر  واستمرار  وغيرها  دلتا  ومنها  التحورات  عــودة 
 كثيرة إلى كبح الحريات، وتقليل 

ٌ
على الصحة العامة عادت دول

والــطــيــران،  التنقل  والتجمعات، وتــحــديــد حــركــة  الــحــركــة  فــرص 
التباعد،  الحرص على  كن بضرورة 

ّ
املتشك إقناع  إلى  والسعي 

على جرعتن  الحصول  كله  ذلــك  مــن  واألهـــم  الكّمامات،  ولبس 
ولكن  الفيروس.  هذا  ملكافحة  املخصصة  املطاعيم  أكثر من  أو 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الـــذي رأى فــي تــقــلــبــات أســعــار املــعــادن 
القياسية ألسعار  والباتن والفضة(، واألرقــام  )الذهب  الثمينة 
األســهــم والــســنــدات فــي الــبــورصــات العاملية وأســـواق املـــال، وفي 
أسعار العمات الرئيسية، خصوصا الدوالر واليورو والريمبي 
الصيني، مصدر قلق. ويجد الصندوق نفسه حائرًا بشأن أهم 
التوصيات التي يمكن أن يقّدمها للدول، خصوصا في ما يتعلق 
بالسياسات النقدية، مثل تغيير سعر الفائدة، أو عرض النقد، أو 
التقلبات في األسعار  استخدام عمليات السوق املفتوح لتقليل 

واستقرارها عند مستويات معقولة. 
الدولي  النقد  تنبأ صندوق  املاضي  نيسان  إبــريــل/  وفــي شهر 
العام  خــال  لاقتصاد ستبلغ %6  العاملية  النمو  معدالت  بــأن 
إلى %4.9  االنخفاض  إلى  الجاري 2021، ولكنها سوف تعود 

خال العام املقبل 2022. 
العاملية«،  االقتصادية  »التوقعات  بعنوان  الصادر  تقريره  ولكن 
أبقى على  واملنشور في شهر يونيو/ حزيران من عام 2021، 
ولكنه  عــام 2021 كما هي عند )%6(،  العاملية خــال  التنبؤات 
»فرنسا،  الصناعية  الغنية  الــدول  في  النمو  ارتــفــاع نسب  توقع 
أملـــانـــيـــا، إيــطــالــيــا، الـــيـــابـــان، املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، الــــواليــــات املــتــحــدة 
األمــيــركــيــة، كــنــدا« بــمــقــدار نــصــف نقطة مــئــويــة، فــي وقـــٍت قلل 
 emerging( نسبة النمو املتوقعة في الدول اآلسيوية الصاعدة

economies( بنسبة نصف في املائة.

التنبؤات تتوقف على مكافحة الفيروس
في  العاملي  االقتصاد  بنمو  املتعلقة  التنبؤات  ولكن صحة هذه 
مكافحة  مجال  فــي  يجري  مــا  على  كلها  تعتمد  املقبلة  الفترة 
فــيــروس كــورونــا وتــحــوراتــه، ولـــو نــظــرنــا إلـــى قــــرارات الرئيس 
نــراه  الثاثة املاضية،  بــايــدن، فــي األسابيع  األمــيــركــي، جــوزيــف 
املقاولن  الفيدرالين، وضــد  املوظفن  اإلجـــراءات ضد  قد شــّدد 
أو  اإلنشائية  الحكومة  بعطاءات  الــفــوز  فــي  الراغبة  والــشــركــات 
لــتــزويــد املــشــتــريــات الــحــكــومــيــة. وحــيــث إن الــكــونــغــرس قــد أقــّر 
تــريــلــيــونــات الــــــدوالرات لــإلنــفــاق مــن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة على 
مــشــروعــات الــبــنــى الــتــحــتــيــة، ومــســاعــدة الــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل، 
فـــإن هـــذه اإلجـــــراءات ستضطر األفــــراد الــعــامــلــن فــي الحكومة 
والحاصلن على دخل منها، لإلقبال على املطاعيم واللقاحات، 
بعطاءات  الفوز  في  الراغبة  الخاصة  الشركات  موظفي  وكذلك 

عاب.
ُّ
الحكومة املسيلة ِلل

وفرنسا  بريطانيا  مــثــل  ــيـــة،  أوروبـ  
ً
دوال أن  نـــرى  املــقــابــل،  وفـــي 

ــراءات  وإســبــانــيــا، تــشــهــد مـــظـــاهـــرات مـــن املــحــتــجــن عــلــى اإلجــــ
التضييقية الــحــكــومــيــة عــلــى حــركــة الــنــاس، وتــلــك الــهــادفــة إلــى 
دفعهم لطلب الحصول على املطاعيم والتحصن ضد الفيروس. 
والصن تسعى، بكل جهدها، إلى إبقاء عدد اإلصابات فيها إلى 
الحد األدنى املمكن، بل وتسعى إلى أن يكون عند الصفر حسب 

تصريحات رسمية.
وعند بــروز أي زيـــادة فــي الــحــاالت أو الــوفــيــات فــي أي مقاطعة 
إلــى فرض  السلطات  أي مقاطعة، تسارع  أو مدينة في  صينية 
حجٍر شديد على السكان الحتواء الفيروس. ولقد ثبت باألدلة 
الجائحة  انفجار  على  شهرًا   19 مــن  أكثر  مــرور  بعد  القاطعة 
الصحية أن معّدل النمو االقتصادي في دول العالم مرتبط بمدى 

انتشارها وعدد اإلصابات والوفيات. 

ُحّمى التنافس العالمي
الكمامات  ولــبــس  االجتماعي  التباعد  على  والــحــرص  التطعيم 
بحيث  الثقة،  عتبة  إلــى  الــوصــول  من  املسؤولة  السلطات  ن 

ِّ
ُيمك

تعلن االنفتاح الكامل. ولكن ُحّمى التنافس العاملي تجعل الدول 
غــيــر قــــادرة عــلــى االنــفــتــاح حــيــال كــل الــــدول الــشــريــكــة لــهــا في 
املبادالت االقتصادية والتجارية، إذا كان بعضها لم يزل مصنفًا 
إلى  باالنتقال  ملواطنيها  السماح  الخطورة  منطقة حمراء، ومن 

الدول املصنفة خضراء.
ومــع أن الكل يــرى ضــرورة الحتواء املــرض دوليًا، إال أن بعض 
احتمال  تجعل  أعلى  نمو  معدالت  تحقيق  في  والرغبة  األنانية 
 وأدنى فاعلية. ونرى 

ً
التعاون على املستوى الدولي أقل إمكانية

ذلك جليًا في إجراءات الترخيص للمطاعيم، أو في اإللحاح على 
كان  إذا  معينة،  مــاركــة  أو  لقاح  مــن  إضافية  ثالثة  ي جرعة 

ّ
تلق

نتجا في الصن على سبيل املثال.
ُ
املطعومان األوالن قد أ

وعلى الرغم من كل هذه املحاذير، فإن صندوق النقد الدولي ال 
 بأن معدل نمو االقتصاد الدولي لن يقل خال هذا 

ً
يزال متفائا

العام 2021 عن 6%. وذلك ألن االنفتاح الذي توقعه في النصف 
الثاني من العام الجاري سُينتج رد فعل قويًا على جانب الطلب 
من األفــراد والحكومات والشركات، بعد فترة صيام زادت عن 
بارتفاع  مدعومًا  هــذا  يكون  أن  النقد  صــنــدوق  ويتوقع  السنة. 
الناتجة عــن زيـــادة الطلب من  الــعــرض  األســعــار، بسبب فــجــوة 
ناحية، وبطء اإلنتاج والعوائق في الشحن البحري والجوي من 

ناحية أخرى.
ومع هذا، ال يلّح صندوق النقد الدولي على الدول األعضاء التي 
ارتفعت فيها معّدالت النمو االقتصادي واألسعار )التضخم( أن 
تسارع إلى رفع أسعار الفوائد على عماتها املحلية، أو ضبط 
النقد بسرعة. والسبب أن الطلب سوف يعود إلى  كمية عرض 
العام املقبل 2022، وأن األسعار ومعدالت  نمطه السابق خال 
رات النقدية تتأرجح، 

ّ
النمو ستقل عن 5%. ولذلك صارت املؤش

الناس  توقعات  وإلــى  العاملية،  األســـواق  في  النفط  تبعًا ألسعار 
على مختلف  االستثمار  من  املتوقعة  والعوائد  األجــل،  قصيرة 
مكونات املحافظ املالية. قد يعيد صندوق النقد الدولي تقديراته 
وتوقعاته في تقريره املقبل عن حالة االقتصاد العاملي هذا العام، 

تبعًا ملا يرى أنه قد جرى في أشهر الصيف الحالي.

تحورات كورونا وتوقعات 
نمو االقتصاد العالمي
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