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تفاقم أزمة الكهرباء في العراق
بغداد ـ براء الشمري

العراقية،  الكهرباء  وزارة  أعلنت 
الحاد  التراجع  أن  السبت،  أمــس 
فــــي تــــزويــــد املـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 
ــام املــاضــيــة  ــ بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي خـــال األيـ
ــوط نـــقـــل الـــطـــاقـــة  ــطــ ــاء خــ ــ ــفـ ــ ــود إلــــــى إطـ ــعــ يــ
الغاز  انخفاض كمية  عــن  اإليــرانــيــة، فضا 

املستورد. 
وقالت الوزارة في بيان لها بعد يومني من 
الكهرباء  تجهيز  معدالت  في  حــاد  تراجع 
للمدن العراقية، بما فيها العاصمة بغداد، 
ــن إنــتــاج  ــقـــدت 7600 مـــيـــغـــاواط مـ إنـــهـــا »فـ
الطاقة  »منظومة  أن  إلــى  مشيرة  الطاقة«، 
الكهربائية ال تزال متأثرة بشكل كبير بفعل 
املــورد وتخفيض  الغاز  إطــاقــات  انحسار 
معدالته إلى 8.5 مايني متر مكعب يوميًا 
من أصل 50 مليونًا، وكذلك إطفاء الخطوط 

اإليرانية الناقلة الطاقة إلى العراق ما أدى 
إلى خسارة 1100 ميغاواط«. 

ولفتت إلى أنه جرى، أمس، تخفيض %50 
الزبير  الوطني مــن طاقة حقول  الــغــاز  مــن 
الشمالية والجنوبية بسبب سوء األحوال 
الــجــويــة، وبـــذلـــك، تصبح الـــقـــدرة املــفــقــودة 
بسبب انخفاض ضغط الغاز حوالي 6500 

ميغاواط«.
وتــابــعــت أن »الـــقـــدرة املــفــقــودة مــن الخطوط 
اإليــرانــيــة بــحــدود 1100 مــيــغــاواط، وهـــو ما 
يــلــقــي بــظــالــه عــلــى تـــراجـــع ســـاعـــات تجهيز 
الــكــهــربــاء«. ويـــوم الخميس املــاضــي، قطعت 
إيران خطني للكهرباء كانا يــزودان محافظة 
ــرى قـــطـــع خــط  ــ ــالــــى شـــرقـــي الــــبــــاد. إذ جـ ديــ
»خــانــقــني- ســربــيــل« بــطــاقــة 150 مــيــغــاواط، 
و»ديـــالـــى-مـــيـــرســـاد« بــطــاقــة 400 مــيــغــاواط، 
في  الكهرباء  إمـــدادات  بانخفاض  تسبب  مــا 
املحافظة بنسبة 70%.  ونقلت وسائل إعام 

عــراقــيــة، عـــن مــســؤولــني مــحــلــيــني فـــي ديــالــى 
قولهم، إن املحافظة تعتمد حاليا على نحو 
300 ميغاواط من املنظومة الوطنية، في حني 

أن حاجتها الفعلية هي 800 ميغاواط. 
وواجه العراق، خال الصيف املاضي، أزمات 
كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم 
التزام الجانب اإليراني بتصدير كميات الغاز 
املتعاقد عليها مع العراق لتشغيل محطاته 
كمياتها  وتقليل  قطعها  تــم  إذ  الكهربائية، 
ــرات، مـــا أحـــرج  ــ املـــصـــدرة إلـــى الـــعـــراق عـــدة مـ
الحكومة العراقية وتسبب بموجة تظاهرات 

وغضب شعبي في عدد من املحافظات. 
وتــــراجــــعــــت بـــشـــكـــل الفــــــت ســـــاعـــــات تـــزويـــد 
الكهرباء في العراق خال األيام األخيرة، ما 
تسبب بموجة رفض شعبية واسعة النقطاع 
التيار الكهربائي في فصل الشتاء، الذي يقل 

فيه الطلب على الكهرباء باألساس.
ــثـــانـــي املـــاضـــي،  ــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ ــ وفـ

وجود  عن  العراقية  الكهرباء  وزارة  كشفت 
التي  املــتــجــددة  الــطــاقــة  بــإنــتــاج  خطة للبدء 
تتولد من الطاقة الشمسية والرياح، مبينة 
أن طموحها هــو الــوصــول إلــى إنــتــاج أكثر 
مــن 7 آالف مــيــغــاواط مــن الــطــاقــة املــتــجــددة، 
ــاٍع حــكــومــيــة ملــواجــهــة  ــار مـــسـ ــ ــك فـــي إطـ ــ وذلـ
أزمة الكهرباء الخانقة وحل مشكلة انقطاع 
الـــكـــهـــربـــاء املـــتـــكـــرر. وقــــــال املـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــــــوزارة، أحــمــد مـــوســـى، إن الــــــوزارة لديها 
املــتــجــددة، ومنها  الطاقة  عــقــود  مــن  العديد 
ــاور جــايــنــه« الصينية.  عــقــود مــع شــركــة »بــ
توليدها  يمكن  التي  املتجددة هي  والطاقة 
الشمس  الطبيعية مثل ضــوء  املــصــادر  مــن 
والـــريـــاح واملـــيـــاه واألمـــطـــار وحـــــرارة جــوف 
الـــكـــتـــل  طــــاقــــة  ذلـــــــك  إلـــــــى  تــــضــــاف  األرض، 
الــحــيــويــة. ويـــعـــد الـــعـــراق مـــن الـــبـــلـــدان غير 
الــرائــدة فــي هــذا املــجــال رغــم تــوفــر الــظــروف 

املناسبة إلنتاج الطاقة املتجددة.

الدوحة ـ العربي الجديد

كشف تقرير عقاري، عن نمو التسهيات االئتمانية 
املقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات واملقاوالت 
في القطاع الخاص في قطر، بنحو 13.6 مليار ريال 
)3.7 مليارات دوالر( خال عام 2021، مقارنة بالعام 
السابق عليه، لتصل إلى معدل تراكمي قدره 202.7 

مليار ريال.
وذكر التقرير الصادر عن شركة »األصمخ للمشاريع 
الــعــقــاريــة«، أمـــس الــســبــت، أن الــتــشــريــعــات املحفزة 
في  األعــمــال  بيئة  تنويع  فــي  الفــت  ساهمت بشكل 

الــذي سيعزز مــن نمو  الــدولــة الغنية بالغاز، األمــر 
حجم أعــمــال الــشــركــات الــعــقــاريــة الــتــي ترتبط بكل 

مرافق القطاعات االقتصادية.
نسبة  بــزيــادة  أخــيــرًا،  القطرية  الحكومة  وسمحت 
بنوك قطرية،   4 مــال  رأس  فــي  القطريني  ك غير 

ّ
تمل

لتصل إلى 100%، بموجب قانون تنظيم استثمار 
رأس املال غير القطري في النشاط االقتصادي.

وسبق ذلك، تحديد 25 منطقة يجوز لغير القطريني 
التملك واالنتفاع في العقارات ضمنها، مع تسهيل 
العقار  ملــالــك  اإلقــامــة دون مستقدم  مــنــح  إجـــــراءات 
الذي ال تقل قيمته عن 200 ألف دوالر، كما يحصل 

مالك العقار الذي ال تقل قيمته عن مليون دوالر على 
مزايا اإلقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم 

واالستثمار في بعض األنشطة التجارية.
وكذلك  التنموية  املــشــاريــع   

ّ
أن إلــى  التقرير  وأشـــار 

املــرتــبــطــة بــاســتــضــافــة بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة 
الــقــدم »مــونــديــال 2022« ســتــؤدي إلــى تطوير مزيد 
مــن الــشــراكــات والـــفـــرص االســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة 
الــقــطــريــة واملــســتــثــمــريــن اإلقليميني  الــشــركــات  بـــني 
ــرورًا بــالــخــدمــات  والــعــاملــيــني، بـــدءًا مــن الــعــقــارات، مــ
والتمويل، وصواًل إلى التجزئة والسياحة واملرافق 
األخــــرى. وكــانــت قيم الـــتـــداوالت الــعــقــاريــة املسجلة 

قــد بــلــغــت نــحــو 25.37 مــلــيــار ريــــال الــعــام املــاضــي، 
للتقرير  وفــقــًا   ،2020 عــن   %18 نسبته  بــانــخــفــاض 
الـــســـنـــوي الــــصــــادر أخــــيــــرًا عــــن شـــركـــة »يـــوتـــوبـــيـــا« 

للعقارات. 
وقــابــل الــتــراجــع فــي قيم الـــتـــداوالت، ارتــفــاع سنوي 
بــنــســبــة 5% عــلــى صــعــيــد الــصــفــقــات املــنــفــذة الــتــي 
 بلغت 5374 صفقة في 2021، مقارنة بـ 5117 صفقة 
ــام الـــســـابـــق عــلــيــه. وشـــهـــد مــتــوســط قيم  ــعـ خــــال الـ
ريــال  مــايــني   4.72 مستوى  إلــى  تراجعًا  الصفقات 
للصفقة الواحدة، وهو أدنى مستوى مسجل خال 

أكثر من 8 سنوات.

نمو القروض العقارية في قطر

الصين ترفع إنتاج الغاز
ارتفع إنتاج الصني من الغاز 

الطبيعي بنسبة 8.2% على أساس 
سنوي خالل العام املاضي، وفقًا 
لبيانات أصدرتها الهيئة الوطنية 

لإلحصاء. وأوضحت الهيئة، وفق 
ه في العام املاضي 

ّ
وكالة شينخوا، أن

بلغ إنتاج الصني من الغاز الطبيعي 
205.3 مليارات متر مكعب.

وفي شهر ديسمبر/ كانون األول 
وحده، زاد إنتاج البالد من الغاز 

الطبيعي بنسبة 2.3% على أساس 
سنوي، ليصل إلى 19.2 مليار 

متر مكعب. وأوضحت البيانات أن 
واردات البالد من الغاز الطبيعي 

ارتفعت بنسبة 19.9% على أساس 
سنوي خالل العام املاضي، مسجلة 

121.36 مليون طن )طن الغاز 
يعادل 227.79 مترًا مكعبًا(.

لبنان يستأنف مفاوضات 
االقتراض

يستأنف لبنان، غدًا االثنني، 
املفاوضات مع صندوق النقد 

الدولي، بغية التوصل إلى اتفاق 
على برنامج إصالح اقتصادي، 
يرافقه قرض بقيمة 4 مليارات 

دوالر. وقال وزير االقتصاد، 
أمني سالم، في مقابلة مع وكالة 

شرت أمس، إّن 
ُ
األناضول، ن

»املفاوضات ستنطلق بعدما تم 
االنتهاء من مباحثات تحضيرية 
حول األرقام التي طلبها صندوق 

النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر 
في القطاعني املالي واملصرفي، أو 

ما يسمى الفجوة املالية«.
وعن حجم الخسائر، لفت سالم، 

وهو أحد أعضاء الهيئة الحكومية 
ها »تقدر بنحو 69 

ّ
املفاوضة، إلى أن

مليار دوالر، وفقًا لرئيس الهيئة، 
نائب رئيس الحكومة سعادة 

الشامي«. وبدأ لبنان مناقشات مع 
صندوق النقد الدولي حول برنامج 

مساعدات في مايو/ أيار 2020، 
ها توقفت في أغسطس/ آب من 

ّ
لكن

ذات العام، قبل أن تنطلق من جديد 
مطلع أكتوبر/ تشرين األول 2021، 

بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة 
نجيب ميقاتي.

وفد تجاري مصري في تركيا
بحث نائبا وزير التجارة التركي، 

مصطفى توزجوز ورضا 
تونا توراغاي، مع وفد برئاسة 
إبراهيم العربي، رئيس االتحاد 

العام للغرف التجارية في مصر، 
العالقات االقتصادية بني البلدين. 
وذكرت وزارة التجارة التركية في 

بيان السبت أّن اللقاء جرى في 
مقر الوزارة بأنقرة وحضره أيضًا 

رئيس اتحاد الغرف والبورصات 
في تركيا، رفعت هصارجيكلي 

أوغلو. وأوضح البيان، وفق 
وكالة األناضول، أّن اللقاء تناول 
العالقات التجارية واالقتصادية 

بني مصر وتركيا والتطلعات 
املتبادلة والخطوات التي يمكن 

اتخاذها. وأكد الجانبان أّن زيادة 
الحوار بني رجال األعمال األتراك 

واملصريني ستسهم في زيادة 
رخاء الشعبني من خالل املساهمة 

اإليجابية في العالقات التجارية 
واالقتصادية.

أخبار

صادرات 
القهوة اإلثيوبية 

تقفز %90

 إثيوبيا صدرت 148.9 ألف طن من القهوة خال األشهر الستة املمتدة حتى الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، 
ّ
أظهرت بيانات رسمية أن

 صادرات القهوة خال الفترة 
ّ
بارتفاع بلغت نسبته 90% على أساس سنوي. ونقلت اإلذاعة اإلثيوبية، عن هيئة القهوة والشاي اإلثيوبية، أن

اإلثيوبية في 8 يوليو/تموز. وكانت  املالية  السنة  املتوقع. وتبدأ  املذكورة حققت عائدات 578 مليون دوالر، بزيادة بلغت نسبتها 20% عن 
أملانيا املستورد الرئيسي لحبوب القهوة، تليها السعودية فاليابان، وفقًا ملا نقلت وكالة »بلومبيرغ« األميركية عن اإلذاعة اإلثيوبية. وشهدت 
 اقتصاديًا ألجود أنواع القهوة اإلثيوبية، أقامه »تحالف القهوة العاملي للجودة« بالتعاون 

ً
العاصمة أديس أبابا، في يوليو/تموز املاضي، حفا
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1011
اقتصاد

هرولة حكومية نحو االستكشافات 
بعد التجاهل لعقود

1.5
ــم  ــاج ــن قــــــدرت شـــركـــة م
ــيـــة، في  الــفــوســفــات األردنـ
إجمالي   ،2008 عــام  أواخـــر 
الخامات  مــن  االحتياطيات 
بنحو  المعدن  لهذا  الحاملة 
يحتل  فيما  طــن،  مليار   1.5
األردن المرتبة السادسة عالميًا 
بسبعة  اإلنتاج  كمية  لناحية 

ماليين طن في العام.

تحقيق

احتياطي الصخر 
الزيتي يبلغ نحو 

40 مليار طن

خامات الفوسفات 
تتواجد في قرابة %60 

من مساحة األردن

عمان ــ زيد الدبيسية

تــبــدي الــحــكــومــة األردنـــيـــة جدية 
ــر مــــســــبــــوقــــة لـــلـــتـــنـــقـــيـــب عــن  ــيــ غــ
ــثـــروات املــعــدنــيــة، رغــم  الــنــفــط والـ
أجرتها  التي  واالستكشافات  الدراسات   

ّ
أن

حكومات سابقة على مدى أكثر من 6 عقود، 
أثبتت عدم الجدوى االقتصادية الستخراج 
املــعــادن، وســط عامات  النفط والعديد من 
استفهام حول األسباب التي حرمت الباد 
رغم  الطبيعية،  ثرواتها  من  االستفادة  من 

 كافة البلدان املجاورة تزخر بها.
ّ
أن

ويــرى خبراء ومختصون في قطاع الطاقة 
اقــتــصــاديــة  مــرحــلــة  إلــــى  وصــــل  األردن   

ّ
أن

صــعــبــة تــفــاقــمــت بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا 
اضــطــر بسببها إلعــــادة فتح  وتــداعــيــاتــهــا 
مــلــف االســتــكــشــافــات الــنــفــطــيــة واملــعــدنــيــة 
مــجــددًا، ال سيما فــي ضــوء تــوفــر الشواهد 
التي تؤكد وفرة العديد من املعادن وكميات 

جيدة من النفط الخام والغاز.
وفــــــي هــــــذه األثـــــنـــــاء نـــشـــطـــت عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل دعـــــوات لــلــمــواطــنــني، خــصــوصــًا 
في محافظات الجنوب التي تشمل »العقبة 
ومــــعــــان والـــطـــفـــيـــلـــة والــــــكــــــرك«، لــــعــــدم بــيــع 
أراضيهم في ضوء تنامي الحديث عن قرب 
للنفط  واستكشافات  كبرى  مشاريع  إقامة 
واملعادن في تلك املناطق، فيما ارتفع الطلب 
لشراء  عقارية  قبل سماسرة وشــركــات  مــن 
األراضي في محافظات الجنوب، خصوصًا 

في األجزاء الصحراوية منها.
ــبـــون وجـــــود رابـــــط بني  وال يــســتــبــعــد مـــراقـ
إعان النوايا بني األردن ومصر واالحتال 
»املــيــاه مقابل  اإلســرائــيــلــي، فــي مــا عـــرف بـــ
األردن  تزويد  يقوم على  والــذي  الكهرباء«، 
املياه  مــن  مكعب  متر  مليون   200 بــحــوالــي 
سنويًا من الكيان اإلسرائيلي مقابل إقامة 
مــحــطــة لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة فــــي الـــصـــحـــراء 

األردنية لتزويد »االحتال« بالكهرباء.
ــة والـــــثـــــروة املـــعـــدنـــيـــة صــالــح  ــاقـ ــطـ وزيــــــر الـ
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ـــرًا فـ ــيــ ــ ــة قــــــال أخـ ــرابــــشــ الــــخــ
عن  بــالــتــنــقــيــب  بــــدأ  األردن   

ّ
إن صــحــافــيــة، 

املعادن باهتمام بالغ إلجراء دراسات تجزم 

الــــجــــدوى االقـــتـــصـــاديـــة مـــن اســتــخــراجــهــا، 
بــيــنــمــا لـــم تـــجـــِر ســابــقــًا دراســـــــات حقيقية 
الــجــدوى  تثبت  األرض  بــاطــن  فــي  للمعادن 
االقتصادية ملعدن الذهب وغيره من املعادن، 

وال يمكن الجزم دون هذه الدراسات.
ــات  ــ ــ ــود دراسـ ــ ــ ــشـــة إلـــــى وجـ ــرابـ وأشــــــــار الـــخـ
أولــيــة تــؤشــر إلــى وجـــود كميات كبيرة من 
الــبــوتــاس فـــي مــنــطــقــة الــلــســان بــالــقــرب من 
االمتياز  خـــارج منطقة  املــيــت، وهــي  البحر 
املمنوحة لشركة البوتاس العربية، مضيفًا 
املــــعــــادن تشمل  ــن  الــتــنــقــيــب عـ  عــمــلــيــات 

ّ
أن

الذهب والليثيوم والنحاس والفوسفات.

غياب العمل المؤسسي
الجيولوجيني  من جانبه قال رئيس نقابة 
»العربي الجديد« إن األردن  صخر النسور لـ
بــالــثــروات املعدنية  املــؤشــرات  يزخر حسب 
والنفط، وخاصة من الصخر الزيتي )النفط 
الـــصـــخـــري(، لــكــن غـــيـــاب الــعــمــل املــؤســســي 
والــجــديــة مــن قــبــل الــحــكــومــات الــســابــقــة قد 
حـــال دون اســتــخــراجــهــا واالســتــفــادة منها 

من  العديد  أن  النسور  وأضـــاف  اآلن.  حتى 
ــــرى  ــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة وأخـ ــادن ذات جــ ــعــ املــ
ــلـــة لـــذلـــك،  بـــحـــاجـــة إلجــــــــراء دراســـــــــات شـــامـ
لــلــذهــب في  تــتــوفــر خــامــات طبيعية  فمثا 
ــــت عــمــلــيــات اســتــخــراجــه  ــا زالـ الـــجـــنـــوب ومــ
النحاس فهو موجود  أمــا  االنــتــظــار،  تحت 
فــــي مــحــمــيــة ضـــانـــا )جــــنــــوب( فــــي مــنــطــقــة 

تسمى بخربة النحاس ومنذ سنتني تم بدء 
العمل بدراسة جدوى اقتصادية للنحاس. 
وأكد النسور ضرورة العمل على استغال 
الـــثـــروات املــعــدنــيــة واســتــخــراجــهــا إلنــعــاش 
الوضع االقتصادي، وتعزيز املوارد املحلية 
العامة، بيد  املوازنة  ارتفاع عجز  في ضوء 
الــتــعــديــن تــســاهــم بشكل كبير  أن مــشــاريــع 
في توفير فرص العمل وتحسني مستويات 

املعيشة وتحريك مختلف القطاعات.
بـــــــدوره، قــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي حــســام 
 »األردن يمتلك 

ّ
»العربي الجديد« إن عايش لـ

ثروات معدنية مهمة مثل الفوسفات، حيث 
البلد، فضا  تغطي نحو 60% من مساحة 
نحو  يبلغ  باحتياطي  الزيتي  الصخر  عن 
40 مليار طن، وهناك دراســات تتحدث عن 
الــزجــاج وأمـــاح  الــنــحــاس واملنغنيز وآمـــل 
البحر امليت واليورانيوم املقدر بحوالي 65 

ألف طن  وغيرها«.
 »الــقــضــيــة األســاســيــة 

ّ
وأضــــــاف عـــايـــش أن

الــثــروات املعدنية، وإنما  ليست فــي وجــود 
بــالــجــدوى االقــتــصــاديــة مـــن اســتــخــراجــهــا، 

بــمــعــنــى الــكــلــفــة الــنــهــائــيــة لــلــتــعــامــل معها 
األردن  ففي  تصديرها،  أو  استهاكها  قبل 
واستيراد  والطاقة  وكلف  الضرائب  ترتفع 
املــنــاســبــة للتعامل مــع هــذه  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الثروات، بما يجعلها غير مجدية اقتصاديًا 
وتصديريًا وحتى على مستوى الصناعات 

أو املنتجات املحلية«.
السانحة  الفرص  وتابع: »كثيرًا ما أضعنا 
ــروات املـــعـــدنـــيـــة، ألن  ــ ــثــ ــ ــ لـــاســـتـــفـــادة مــــن ال
أصـــحـــاب املــصــالــح هـــم مـــن يـــقـــررون كيفية 
االســـتـــفـــادة مــنــهــا، مـــا يــحــولــهــا إلــــى قيمة 
ســـلـــبـــيـــة مـــــن حــــيــــث الــــعــــائــــد االقــــتــــصــــادي 

واالجتماعي«.
 هناك مأزقًا يتمثل في التغير 

ّ
وأشار إلى أن

ــــى صــفــر  املـــنـــاخـــي وضـــــــــرورة الـــــوصـــــول إلــ
 أّي تــعــامــل تقليدي 

ّ
ــإن كــربــون، وبــالــتــالــي فـ

ــثــــروات ســيــكــون مــكــلــفــًا، وربــمــا  مـــع هــــذه الــ
يؤثر على منح ومساعدات وحتى قروض 
سيحصل عليها األردن من أجل االستثمار 
 الــســوق 

ّ
فـــي إنـــتـــاج هــــذه املــــعــــادن، كــمــا أن

الـــعـــاملـــي مــحــكــوم بـــشـــركـــات عــاملــيــة تــفــرض 
األسعار ولن تسمح لوافدين جدد بالدخول 

إلى تلك األسواق بسهولة.

وفرة في معدني اليورانيوم والذهب
ــاع الـــطـــاقـــة هــاشــم  ــطـ ووفــــــق الــخــبــيــر فــــي قـ
الــصــادرة منذ سنوات   »البيانات 

ّ
عقل، فــإن

الطبيعية تؤكد  طويلة عن سلطة املصادر 
ــرة املـــعـــادن فـــي األراضـــــي األردنـــيـــة مثل  وفــ
ــل الـــزجـــاجـــي  ــرمــ ــذهــــب والــ الـــيـــورانـــيـــوم والــ
والــفــوســفــات والـــبـــوتـــاس وغــيــرهــا، لــكــن ال 
االستفادة  لعدم  الحقيقية  األسباب  تعرف 

منها واستخراجها حتى اآلن«.
الطبيعية  املـــصـــادر  ســلــطــة   

ّ
إن عــقــل  ــال  ــ وقـ

الفوسفات  أن خــامــات  إلــى  األردنــيــة تشير 
تتواجد في قرابة 60% من مساحة األردن، 
خــصــوصــًا فــي حـــزام عــرضــه 300 كيلومتر 
ويــمــتــد مــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب، وتتركز 
لاستخراج  الــقــابــلــة  االحــتــيــاطــيــات  معظم 
اقتصاديًا في منطقة الشيدية في محافظة 

معان )جنوب(.
وفي أواخــر عام 2008، قــدرت شركة مناجم 
االحتياطيات  إجمالي  األردنية  الفوسفات 
من الخامات الحاملة للفوسفات بنحو 1.5 
مليار طن، ويحتل األردن املرتبة السادسة 
عامليًا، لناحية كمية اإلنتاج، بسبعة مايني 

طن في العام.
 األردن يمتلك وفق تقارير 

ّ
وبحسب عقل، فإن

حــكــومــيــة مـــصـــدرًا كــبــيــرًا جــــدًا مـــن الــطــاقــة، 
ويتمثل في االحتياطي الضخم من الصخر 

األردن(،  مساحة  مــن   %60 )يغطي  الــزيــتــي 
 أهــم الحقول هــو الــيــرمــوك، إذ 

ّ
الفــتــًا إلــى أن

األردن  ويأمل  كبيرة.  بسماكة  الخام  يظهر 
باالعتماد على هذا املصدر من الطاقة، رغم 

 استخراجه مكلف.
ّ
أن

 استخراج املعادن أيضًا مطلب 
ّ
وأضــاف أن

أساسي لتطوير االقتصاد، إذ يسهم بشكٍل 
 
ّ
واسع في ايجاد فرص عمل، مشيرًا إلى أن

 فرصة عمل مباشرة في 
ّ

كــل  
ّ
أن املعلوم  من 

التعدين يترتب عليها عشر فرص عمل غير 
مباشرة، وكذلك زيادة االيرادات ورفع نسبة 
النمو االقتصادي وإيجاد مجمعات سكنية 
ومجتمع مدني في أماكن التعدين، وتوفير 
حاجة الصناعات املحلية من املواد األولية. ثروات األردن

ال  النفط والمعادن،  البحث عن  رقعة  األردنية  الحكومة  في تحركات غير مسبوقة، توسع 
سيما في جنوب البالد، ليرى خبراء اقتصاد وجيولوجيا أّن الحكومة الحالية تبدو جادة في 

هذا الملف الذي شهد تجاهًال على مدار عقود، ال سيما في ظّل الصعوبات االقتصادية
الخطوط الملكية تطلب دعمًا حكوميًا

األردنــيــة، سامر  امللكية  الجوية  الخطوط  التنفيذي لشركة  الرئيس  قال 
نها من تجاوز 

ّ
املجالي، إّن الشركة ما زالــت تنتظر دعمًا حكوميًا يمك

ها لن 
ّ
الخسائر التي تكبدتها بفعل تداعيات فيروس كورونا، مؤكدًا أن

، إن لم يتوافر دعم الحكومة 
ً
تمتلك القدرة على املنافسة والنمو مستقبال

التي تصل مساهمتها في الشركة إلى 85%. وأضاف املجالي، وفق ما 
نقلته وكالة األنباء األردنية الرسمية )بترا( أمس السبت: »طلبنا دعمًا 
ماليًا حكوميًا بقيمة 200 مليون دينار )280 مليون دوالر( لنرفع من 
رأس املال«، معتبرًا أّن »الحكومة أمام مسؤولية دعم امللكية األردنية كأداة 

تداعيات  وكــّبــدت  بالعالم«.  األردن  تصل  األردنــيــة،  للدولة  استراتيجية 
جائحة كورونا الخطوط األردنية 160 مليون دينار كخسائر في عام 
2020، عدا عن خسائر متراكمة عام 2019 بنحو 80 مليونًا، ليصل 

إجمالي الخسائر إلى 240 مليون دينار، بحسب املجالي.
 
ً
وحذر من أّن الخسائر باتت تقترب من رأس املال، ما يستدعي تدخال

، الفتًا إلى أّن »مسؤولية دعم امللكية األردنية تقع أيضًا 
ً
حكوميًا عاجال

على عاتق األردنيني، فالسفر من خالل الناقل الوطني يعني أّن 90% من 
خ في االقتصاد األردني«.

َ
ض

ُ
قيمة التذكرة ست

شاحنات تنقل 
النفط من 
العراق إلى 
)Getty( األردن

تونس ـ إيمان الحامدي

أول تعديل  الــتــونــســيــون  يــتــرقــب 
ــر املــــــحــــــروقــــــات لـــلـــعـــام  ــعــ فــــــي ســ
أعــلــنــت  بـــعـــدمـــا   ،2022 الــــجــــاري 
الحكومة اعتزامها زيادة األسعار في إطار 
ما وصفته بإصاح منظومة الدعم، بهدف 
تــوفــيــر أكــثــر مــن 1.6 مــلــيــار ديــنــار )557.5 

مليون دوالر( من دعم الطاقة.
ومـــن املــقــرر أن تــعــقــد لــجــنــة الــتــعــديــل اآللــي 
نهاية  قبل  اجتماعها  املــحــروقــات  ألســعــار 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي الــــجــــاري مـــن أجــل 
تــحــديــد أســعــار الـــوقـــود، الــتــي قــالــت وزيـــرة 
املــالــيــة ســهــام الــبــوغــديــري، فــي تصريحات 
صــحــافــيــة، نــهــايــة ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول 

ها ستتراوح ما بني 3% و%5.
ّ
املاضي، إن

وبـــــــدأت الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة فــــي تــهــيــئــة 
األرضية لإلعان عن زيــادات األسعار، عبر 
ســلــســلــة مـــن الـــلـــقـــاءات بـــني مـــســـؤولـــني في 
أجل  من  الكبرى  املدنية  واملنظمات  الــدولــة 
املهنيني  وسخط  الشعبي  الغضب  احــتــواء 
كلفة  زيـــادات  من  أعمالهم  الذين ستتضرر 

الطاقة  ارتفاع أسعار  املترتبة على  اإلنتاج 
وبالتالي ارتفاع موجات الغاء.

وقــبــل نــحــو أســـبـــوع، الــتــقــى الــرئــيــس قيس 
ــاد الـــعـــام  ــام لـــاتـــحـ ــعــ ــع األمــــــني الــ ســعــيــد مــ
الطبوبي، في  الدين  التونسي للشغل، نور 
اجتماع دام أكثر من 3 ساعات، أعقبه لقاء 
آخــر جمع وزيــر الشؤون االجتماعية مالك 
الزاهي برئيس منظمة رجال األعمال سمير 
الرئيس قيس سعيد  كــذلــك، طلب  مــاجــول. 
الــشــؤون االجتماعية العمل على  مــن وزيــر 
الــهــشــة، وهي  بالطبقات  العناية  مــن  مــزيــد 
ــهــا 

ّ
مـــؤشـــرات قـــال عــنــهــا خـــبـــراء اقــتــصــاد إن

تستهدف »التمهيد لزيادة املحروقات التي 
تأخرت ألسباب سياسية« وفق تقديرهم.

وتـــــســـــتـــــهـــــدف الـــــحـــــكـــــومـــــة وفــــــــــق الــــخــــطــــة 
االقتصادية للفترة بني 2022 و2026 إلغاء 
دعـــم الــطــاقــة تــدريــجــيــًا عــبــر زيـــــادة أســعــار 
املحروقات )املنتجات البترولية( والكهرباء 
الصناعي واألســري،  والــغــاز، لاستهاكني 
وذلــك من خال آلية التعديل اآللــي ألسعار 
إحداث  وكذلك  القائمة  البترولية  املنتجات 
ــــي ألســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء  ــ لـــجـــنـــة لــلــضــبــط اآللـ

والغاز.
وتــتــوقــع الــحــكــومــة تــوفــيــر أكــثــر مـــن مليار 
دينار خال العام الحالي من خال التعديل 
ــار املــــحــــروقــــات، كـــمـــا تــخــطــط  ــعــ اآللــــــي ألســ
لتوفير 204 مايني دينار من زيــادة تعرفة 

الــكــهــربــاء ذات الــجــهــد الــعــالــي واملــتــوســط 
ــــزودة لــلــمــصــانــع والـــشـــركـــات، بــاإلضــافــة  املــ
إلـــى 212 مــلــيــون ديــنــار مــن تــعــديــل تعرفة 
املــنــزلــي، وفــق وثيقة  الــكــهــربــاء لاستهاك 

الخطة االقتصادية.
ــرقــــب عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع بــفــعــل  ــتــ ويـــســـيـــطـــر الــ
الــــزيــــادات املــتــوقــعــة، بــيــنــمــا تــشــهــد الــبــاد 
األزمة.  والتوترات  الغاء  بفعل  اضطرابات 
 
ً
الــذي يعمل وكيا بالعربي،  وقــال مسعود 
 
ّ
ملحطة لبيع الوقود في تونس العاصمة، إن
التعديات  لــقــرار  فــي وضــع ترقب  املهنيني 
يتجاوز   

ّ
أال مرجحًا  األســعــار،  في  الجديدة 

الــجــاري.  الثاني  كــانــون  يناير/  نهاية  ذلــك 
 آخر تعديل 

ّ
»العربي الجديد« أن وأضــاف لـ

فــي أســعــار املــحــروقــات يــعــود إلـــى مـــارس/ 
 سياسة التثبيت التي 

ّ
آذار 2021، معتبرًا أن

 ،
ً
اعتمدت عليها السلطات لن تستمر طويا

إذ مــن املــتــوقــع أن تــشــهــد األســـعـــار زيــــادات 
متتالية خال األشهر املقبلة.

ــال مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي وزارة الــطــاقــة،  ــ وقـ
 »لــجــنــة 

ّ
فــضــل عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إن

الــوقــود فــي انتظار  التعديل اآللـــي ألســعــار 
القرار يتخذ  إذن انعقادها«، مضيفًا: »هــذا 
عــلــى مــســتــوى رئــاســة الــحــكــومــة وهـــو قــرار 

سياسي بحت«.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، أشار 
املدير العام للمحروقات في وزارة الصناعة 
ــم والـــطـــاقـــة، رشـــيـــد بـــن دالــــــي، في  ــنـــاجـ واملـ
ـــه بات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن تصريح لـــ

ضــروريــًا تــعــديــل أســعــار املــحــروقــات، نظرًا 
الرتفاع أسعار النفط عامليًا فوق 85 دوالرًا 
 صـــنـــدوق الـــدعـــم ال 

ّ
لــلــبــرمــيــل، الفــتــًا إلـــى أن

يمكن أن يتحمل هذه الزيادة.
ــاء بـــــــــودن، خـــال  ــجــ ــهــــدت حـــكـــومـــة نــ ــعــ وتــ
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــار الــســلــع  ــجــ ــار تــ ــغــ ــدد ديـــــــون األســـــــر صــ ــهــ تــ
الــغــذائــيــة الـــذيـــن يــمــتــلــكــون بـــقـــاالت صــغــيــرة 
»مــول الــحــانــوت« فــي املــغــرب،  أو مــا يــعــرف بـــ
والــذيــن كـــان لــهــم دور فــي »إســـعـــاف« الكثير 
مــن األســـر، عبر إمــدادهــم بالسلع مــع تأجيل 
الــــســــداد بــســبــب تـــداعـــيـــات جــائــحــة فــيــروس 

كورونا منذ مطلع العام 2020.
الزيت  الشعبية  األحــيــاء  في  البقاالت  وتوفر 
والــســكــر والــدقــيــق والــحــلــيــب، وتــقــدم لألسر 
الفقيرة تسهيات في السداد من دون ضمان 
غير الثقة التي ينسجها أصحابها مع األسر، 
التي تسدد عندما تتوفر لديها سيولة مالية.
تداعيات  خــال  البقاالت  على  االعتماد  وزاد 
الــجــائــحــة الــصــحــيــة، الــتــي أضـــرت بقطاعات 
الكثير  مداخيل  على  وأثـــرت  عــدة  اقتصادية 
من األسر، بينما يؤكد عبد الحميد الباهي، 
ــار املـــــــواد  ــتــــجــ ــيـــــس االتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي لــ ــ رئـ
»العربي الجديد«، أن  الغذائية، في تصريح لـ
العديد من تجار التجزئة للسلع الغذائية لم 
يستردوا الديون التي في ذمة األسر تجاههم 

مــنــذ انــتــشــار الــفــيــروس فــي الــربــع األول من 
العام ما قبل املاضي. ويقول الباهي إن تجارًا 
فترة  في  األولــى  الصفوف  في  كانوا  صغارًا 
الحجر الصحي، وأمدوا أسرًا باحتياجاتها، 
لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن رأس مالهم تآكل 

ويواجهون صعوبات مالية كبيرة.
وفي تصريحات صحافية أخيرًا، لفت وزير 
الصناعة والتجارة رياض مزور إلى املشاكل 
أن  التاجر الصغير، منها  لها  التي يتعرص 
إيرداته لم تتغير، حيث تأتي من »الكناش« 
أو »الــدفــتــر« الـــذي يسجل فيه مــا يــوجــد في 

ذمة األسر تجاهه.
ــــاص ال  ــــخـ ــر أن بـــعـــض األشـ ــ ــــوزيـ وأضــــــــاف الـ
يقصدون التاجر الصغير إال عندما يكونون 

قـــد اســتــنــفــذوا إيـــراداتـــهـــم، حــيــث يــتــوجــهــون 
إليهم للحصول على تسهيات في السداد.

وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة إلى 
وجود حوالي 800 ألف نقطة بيع، 80% منها 
عبارة عن متاجر تقليدية، ناهيك عن 1000 
من األســواق التي تنعقد كل أسبوع، خاصة 

في األرياف.
يــتــجــه  ــارة،  ــتــــجــ والــ الـــصـــنـــاعـــة  ــــق وزارة  ووفــ
التفكير نحو توفير التمويل للتاجر الصغير، 
الــذي يضطر لاستمرار في فتح محله، وإن 
لــم يحقق أربــاحــًا، حيث يـــراد دعــمــه مــن قبل 
الدولة بهدف توسيع نشاطه أو التخصص 
في فرع محدد للتجارة أو االنتقال إلى أماكن 

أخرى ال يتعرض فيها للمنافسة الشديدة.
الوطني  االتحاد  رئيس  يؤكد  السياق،  وفــي 
لــتــجــار املــــواد الــغــذائــيــة أن هــنــاك صــعــوبــات 
ــاالت، تــتــمــثــل فــي  ــقــ ــبــ ــة تـــواجـــهـــهـــا الــ ــيـ ــافـ إضـ
العصرية، باإلضافة  الكبرى  املتاجر  انتشار 
إلى قطاع التجارة غير الرسمي، الذي يمثله 
الـــبـــاعـــة الـــجـــائـــلـــون الـــذيـــن ال يــتــحــمــلــون أي 
أو  الــكــهــربــاء  أو  بــاألجــور  تكاليف ذات صلة 

الجباية أو إيجار املحات.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــيــــارات فــــي لــيــبــيــا فــــي حــالــة  ــــوق الــــســ ــــدت سـ بـ
ــبـــات املــســتــعــمــلــة الــتــي  ــركـ فـــوضـــى، بــســبــب املـ
يــجــري اســتــيــرادهــا بــكــثــافــة، مـــا أزعــــج وكـــاء 
الحكومة  تــدخــلــت  بينما  الــجــديــدة،  الــعــربــات 
لتنظيم الـــســـوق عــبــر قــيــود عــلــى االســتــيــراد، 
وهو ما لم يلق قبواًل لدى شرائح من املواطنني 
الذين أكدوا أن تراجع قدراتهم الشرائية هو ما 

يدفعهم نحو شراء السيارات املستعملة.
 ألحــد 

ً
ــا ــيـ ــي، الـــــذي يــعــمــل وكـ ــاضـ قــــال عــلــي مـ

ــال  ــبـ  اإلقـ
ّ
الـــكـــوريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، إن الـــــطـــــرازات 

على ســيــارات الــوكــاء الــجــديــدة ضعيف جدًا 
ــــاالت فـــرديـــة أو مــؤســســات  ويــقــتــصــر عــلــى حـ
ــيـــع بــالــتــقــســيــط، مـــشـــيـــرا إلـــى  ــبـ حــكــومــيــة والـ
ضــــــرورة تــنــظــيــم الـــســـوق خـــاصـــة مـــا يتعلق 
ــراد. ولــــفــــت مــــاضــــي فـــــي تــصــريــح  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــاالسـ بـ
الــــســــيــــارات   

ّ
أن إلـــــــى  ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ

املــســتــعــمــلــة تــضــعــف الــطــلــب عــلــى الـــســـيـــارات 
الجديدة، ال سيما في ظل فارق السعر الكبير، 
في  املستعملة  الــســيــارات  ســعــر   

ّ
أن مــوضــحــًا 

ألــف ديــنــار، بما يعادل  الغالب يبلغ نحو 17 
الجديدة من  املركبة  3700 دوالر، بينما سعر 

الوكيل يتجاوز 30 ألف دينار.
وأضــــحــــت مــــعــــارض الــــســــيــــارات املــســتــعــمــلــة 

حـــاضـــرة بــشــكــل الفــــت فـــي مــخــتــلــف املــنــاطــق 
ــهــا وفــق وســطــاء غير 

ّ
والــطــرقــات الــعــامــة، وكــل

ـــه ال يوجد 
ّ
مــرخــصــني بــالــعــمــل، الفــتــني إلـــى أن

ــتـــي قــد  ــيــــارات الـ مــعــايــيــر لــتــقــيــيــم ســـعـــر الــــســ
ــق ســـام  ــ ــ ــر. ووفـ ــ ــ تــخــتــلــف مــــن مــــكــــان إلـــــى آخـ
ــيـــارات  ــيــــدي، الــــــذي يــعــمــل فــــي بـــيـــع الـــسـ الــــولــ
 هناك 

ّ
ــإن فـ الــتــواصــل،  املستعملة عــبــر مــواقــع 

إقبااًل شديدًا من املواطنني على هذه املركبات 
خال الفترة األخيرة بسبب عامل األسعار.

وفــي السياق، قــال رشيد الـــزروق، الــذي يعمل 
»العربي الجديد«،  طبيب أسنان في طرابلس لـ

 خفض سعر صرف الدينار مقابل الدوالر 
ّ
إن

مطلع الــعــام املــاضــي، دفعه إلــى شــراء سيارة 
مستعملة تتناسب مع دخله، وهو ما ينطبق 

على حاالت الكثير من املواطنني.
ــوق الــــســــيــــارات بــمــنــطــقــة تــــاجــــوراء  ــ ــــي ســ وفــ
شـــرق طــرابــلــس، أكـــد املــواطــن مــســعــود راشـــد، 
املــواطــن يبحث عــن ســيــارة مستعملة ألن  أن 
تذبذب سعر  مع  كثيرًا  تغيرت  أنماط حياته 
الـــصـــرف، وبــالــتــالــي الــبــحــت عـــن وســيــلــة نقل 

تساعده على مكابدة الحياة.
لكن اإلقبال على شراء السيارات املستعملة 
دفع أسعارها إلى الصعود، وفق عاملني في 
القطاع. وقال عز الدين التومي، الذي يعمل 
املستعملة  الـــســـيـــارات  أســـعـــار  إن  وســيــطــًا، 
ارتفعت خال الفترة األخيرة بأكثر من %9، 
بسبب تغير سعر الصرف وارتفاع تكاليف 

الشحن عامليًا.
 الــفــوضــى الــتــي تشهدها الــســوق، 

ّ
وفــي ظــل

الوحدة  االقتصاد في حكومة  قــررت وزارة 
الوطنية أخيرًا، عدم استيراد السيارات التي 
مضى على تصنيعها أكثر من 10 سنوات. 
إجمالي عدد  عــن  دقيقة  بيانات  توجد  وال 
الـــســـيـــارات فـــي لــيــبــيــا، فــيــمــا كــانــت بــيــانــات 
قد   2010 فــي  التجارية  الغرفة  عــن  صـــادرة 

أشارت إلى بلوغها مليون سيارة.

الوقود 
في تونس

ليبيون يتجمعون حول سيارات فارهة 
في طرابلس )فرانس برس(

ديون األسر تهدد البقاالت باإلفالس

فوضى في سوق السيارات

األسر تترقب زيادة األسعار... 
والسلطات تخشى الشارع

بدأت السلطات التونسية 
في تهيئة األرضية لزيادة 

أسعار الوقود، ضمن 
خطة إللغاء الدعم 

تدريجيًا، وسط مخاوف 
من رد فعل الشارع، ال 

سيما مع التأزم المعيشي

المغرب مال وناس

ليبيا

مفاوضات حكومية 
لالقتراض من صندوق 

النقد الدولي

الكثير من تجار 
البقاالت يواجهون 

صعوبات مالية كبيرة

جزء  بإلغاء  االقتصادي،  اإلصــاح  برنامج 
من الدعم ألسعار الوقود هذا العام. وقالت 
وزيرة الطاقة نائلة القنجي، في تصريحات 
إعامية، خال عرض قانون املوازنة للعام 
»أســعــار   

ّ
إن املــاضــي،  الشهر  نهاية  الحالي 

الــيــوم، وتغير  النفط مستمرة في االرتــفــاع 
سعر النفط في امليزانية من 40 دوالرًا إلى 
يجب  »لذلك  وتابعت:  للبرميل«.  دوالرًا   80

أن يــكــون هــنــاك تعديل فــي أســعــار الــوقــود، 
ولو جزئيًا«. 

والحكومة في تونس بحاجة إلى اإليرادات، 
 اقتصادها تلقى ضربه قوية 

ّ
أن خصوصًا 

بــفــعــل تـــداعـــيـــات جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا  
ــة السياسية الــتــي عطلت  إضــافــة إلــى األزمـ
ها 

ّ
إن الحكومة  وتقول  الــقــرارات.  من  الكثير 

تــتــوقــع اتــفــاقــًا طـــال انــتــظــاره بــشــأن حــزمــة 

إنــقــاذ مــع صــنــدوق النقد الــدولــي فــي الربع 
في  وفــــي 2021،  الــــجــــاري.  الـــعـــام  مـــن  األول 
خـــضـــم الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي بــــني الـــرئـــاســـة 
النقد   صــنــدوق 

ّ
والحكومة، والــبــرملــان، حــث

تونس على وضــع خطة إصــاح اقتصادي 
الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة للمواطنني  وتــعــزيــز 
املنهكني من آثار الجائحة وارتفاع البطالة 

إلى %18.5.

محطة وقود في 
محافظة أريانة شمال 
العاصمة تونس 
)فرانس برس(
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