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لندن ـ العربي الجديد

بقيمة  تحتية  بنية  صفقات  إبـــرام  الــســعــوديــة  تعتزم 
وتأمل حكومة  الــخــاص.  القطاع  مع  مليارات دوالر   4
عجز  لتضييق  الخصخصة  عمليات  تسريع  اململكة 
امليزانية الذي تضخم العام املاضي بسبب وباء كورونا 

وتراجع عائدات النفط، وفقًا لوكالة »بلومبيرغ«.
وقال ريان نجادي، رئيس املركز الوطني للخصخصة، 
اململكة تهدف   

ّ
إن األمــيــركــيــة،  الــوكــالــة  مــع  مقابلة  فــي 

إلــى إبــرام صفقات بنية تحتية بقيمة نحو 15 مليار 
القطاع  مــن  مــع مستثمرين  دوالر(  مــلــيــارات   4( ريـــال 

الخاص هــذا الــعــام. وهــذا الرقم هو األكبر منذ إنشاء 
الــهــيــئــة لــتــســريــع عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة فــــي 2017. 
 الرياض تهدف أيضًا إلى استكمال 

ّ
وأضاف نجادي أن

العديد من مبيعات األصــول هذا العام، رافضًا إعطاء 
الــذي يمكن جمعه. كــان التقدم في خطة  قيمة للمبلغ 
الــخــصــخــصــة فـــي الـــســـعـــوديـــة أبـــطـــأ بــكــثــيــر مــمــا كــان 
ــّي الــعــهــد األمـــيـــر مــحــمــد بن  مــتــوقــعــًا عــنــدمــا أطــلــق ولــ
ســلــمــان خــطــتــه لــلــتــحــول االقـــتـــصـــادي فـــي عــــام 2016 
ــوادي كرة  وحــدد خططًا لبيع حصص فــي املــرافــق ونـ
الــقــدم ومــطــاحــن الــدقــيــق واملــرافــق الطبية.  ومــنــذ ذلك 
الحكومة من بيع حصص في أصــول،  الحني، تمكنت 

وفق  الــدقــيــق،  السعودية ومطاحن  أرامــكــو  بينها  مــن 
»بلومبيرغ«. كذلك، وقعت صفقات مع مستثمرين من 
القطاع الخاص لبناء مدارس جديدة، لكنها لم تحقق 
اآلمال في جمع 200 مليار دوالر في السنوات القليلة 
ــــى مـــن مــســاعــيــهــا لــلــخــصــخــصــة. وتـــابـــع نــجــادي:  األولـ
القطاعني  بني  الشراكات  لعدد  كبيرة  توقعات  »لدينا 
التي  االستثمارات  تصفية  وعمليات  والخاص  العام 
مجموعة  لدينا  و2023«.   2022 عامي  في  سنشهدها 
ــــى تــحــديــد  واضــــحــــة مــــن املــــعــــامــــات. نـــحـــتـــاج فـــقـــط إلـ
األولويات. لدينا اآلن الكثير من الوضوح أكثر مما كان 
 القانون، 

ّ
قبل عامني أو ثاثة أعوام«. وشرح نجادي أن

قر في مــارس/ آذار، يهدف إلى تسريع العملية 
ُ
الذي أ

وإعــفــاءات  مــوافــقــات  على  الحصول  متطلبات  بإلغاء 
مختلفة من مجلس الوزراء.

وبينما تستغرق صفقات، أيضًا، وقتًا أطول ألنها غير 
مسبوقة في الباد، يقول نجادي: »بمجرد االنتهاء من 
األنـــواع األولــى من نوعها، سنشهد تقدمًا أسرع  تلك 
بــكــثــيــر«. وجــمــعــت الــســعــوديــة 800 مــلــيــون دوالر من 
الــذي جاء في أعقاب  البيع األخير ملطحنتني للدقيق، 
مليون   740 بلغت  بقيمة  أخريني  مطحنتني  مبيعات 
دوالر العام املاضي. ومع ذلك، فقد استغرقت العملية 

خمس سنوات حتى تكتمل. 

السعودية تعقد صفقات بنية تحتية مع القطاع الخاص

برلمان لبنان يفتح ملف 
تحويل األموال

استمعت لجنة املال واملوازنة 
النيابية برئاسة النائب إبراهيم 

كنعان أمس الخميس، إلى وزارتي 
املال والعدل و»مصرف لبنان« 

املركزي في ملف تحويل األموال 
إلى الخارج من أصحاب النفوذ 

واملصارف اللبنانية، على أن 

تستكمل البحث مع »جمعية 
مصارف لبنان« اإلثنني املقبل، وفق 

م من »تكتل لبنان  االقتراح املقدَّ
القوي« السترداد هذه األموال. 

حضر الجلسة عن املستمع إليهم 
املدير العام لوزارة املالية باإلنابة، 

جورج معراوي، ممثل وزارة العدل، 
جهاد الهاشم، مدير الشؤون 

القانونية في »مصرف لبنان«، 
بيار كنعان، األمني العام لجمعية 

املصارف، مكرم صادر، ومحامي 
الجمعية أكرم عازوري. وقال 

كنعان عقب الجلسة، إن القانون 
املذكور هو ملن استعمل نفوذه 

كسياسي أو صاحب مصرف أو 
إداري لتحويل األموال ما بعد 17 

أكتوبر/تشرين األول 2019، ويلزم 
باسترداد هذه األموال التي حّولت، 
مشددًا على أّن النقاش سيستمّر 

بشكل جدي وصريح في الجلسات 
املقبلة. 

صادرات إيران من النفط فوق 
معدالت 2020

أظهر تقييمان أن صادرات النفط 
الخام اإليرانية ما زالت عند 

مستويات مرتفعة منذ بداية إبريل/ 
نيسان مقارنة بالعام املاضي، مما 
ُيضاف إلى مؤشرات على تعافي 

للشحنات مع إحراز تقدم في 
املحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق 
2015 النووي. وارتفعت صادرات 

طهران من النفط منذ أواخر 2020، 
رغم تشديد العقوبات األميركية 

خالل والية الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب. وتولت إدارة 

جو بايدن السلطة في يناير/ كانون 
الثاني، متعهدة بالعودة إلى االتفاق 

النووي بني إيران والقوى العاملية 
والذي انسحب منه ترامب. ويتابع 

قطاع النفط عن كثب مستوى 
الصادرات اإليرانية، التي قد تؤثر 

في توازن السوق العاملية إذا 
ارتفعت سريعا.

تباطؤ نمو التضخم السنوي 
في المغرب

أظهرت إحصاءات رسمية، أمس، أن 
نمو التضخم السنوي في املغرب 

تباطأ إلى 0.1 باملائة خالل مارس/
آذار املاضي، مقارنة بـ0.3 باملائة 

في فبراير/شباط. وقالت املندوبية 
السامية للتخطيط )الهيئة الرسمية 

املكلفة باإلحصاء( في بيان، إن 
االرتفاع نتج عن صعود أسعار 
املواد الغذائية بنسبة 1.4 باملائة، 

وتراجع السلع غير الغذائية بنسبة 
1.8 باملائة. وفي وقت عرفت أسعار 

املواصالت تراجعا بنسبة 0.1 
باملائة، ارتفعت الخدمات األخرى 

مثل خدمات الترفيه والثقافة 
بنسبة 0.1 باملائة، والنقل بنسبة 

5 باملائة، والتعليم 1.7 باملائة، على 
أساس سنوي. 

أخبار

انخفاض 
طلبات إعانة 

البطالة 
األميركية

أدنــى  عند  املــاضــي،  األســبــوع  ألــف طلب، خــال   39 بمقدار  األميركية،  البطالة  إعــانــات  انخفاض طلبات  الخميس،  أمــس  بيانات رسمية،  أظــهــرت 
مستوياتها األسبوعية منذ مارس/آذار 2020، أي قبل انطاق الجائحة. وقالت وزارة العمل األميركية في بيان، إن 547 ألف أميركي تقدموا بطلبات 
ع 

ّ
للحصول على إعانات البطالة في األسبوع املنتهي بتاريخ 17 إبريل/نيسان الحالي، مقارنة بـ586 ألفا بالقراءة املعدلة لألسبوع السابق.ووق

الرئيس جو بايدن، في مـــارس/آذار املاضي، مشروع قانون لخطة مساعدات اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دوالر، ليصبح قانونا ساريا يهدف 
إلى مساعدة األميركيني املتضررين من الجائحة. ويتضمن مشروع القانون تقديم دعم مالي مباشر بقيمة 1600 دوالر، وتمديد إعانات البطالة، 

وإعفاءات ضريبية لألطفال.

اقتصاد
مصر تتجاهل اإلعالن عن سعر البنزين

القاهرة ـ العربي الجديد

الــتــلــقــائــي للمنتجات  الــتــســعــيــر  تــأخــرت لــجــنــة 
البترولية في مصر، املعنية بمراجعة وتحديد 
ــوقـــود بــشــكــل ربــع  أســـعـــار بــيــع بــعــض أنـــــواع الـ
ســنــوي، فــي إعــــان األســـعـــار الــجــديــدة لــبــيــع الــبــنــزيــن في 
السوق املحلية خال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك 
ذلك،  أسباب  استيضاح  أسابيع من دون  ثاثة  ألكثر من 
حيث كــان مــن املــقــرر اإلعـــان عــن األســعــار مــع بــدايــة شهر 

إبريل/نيسان الجاري.
وبعد تسريب اللجنة أخبارًا عن ترجيح زيادة أسعار بيع 
البنزين بأنواعه الثاثة، بقيمة تتراوح بني 25 قرشًا و50 
قرشًا لليتر )الجنيه يحوي 100 قــرش(، ارتباطًا بارتفاع 
األسعار العاملية للوقود خال األشهر الثاثة املاضية، عاد 
نهاية  األسعار حتى  تثبيت  إمكانية  عن  الحديث مجددًا 
شهر يونيو/حزيران املقبل، بواقع 6.25 جنيهات )الدوالر 
و7.50  أوكــتــان(،   80( بنزين  ليتر  لسعر  15.63 جنيهًا(   =
لبنزين  جنيهات  و8.50  أوكـــتـــان(،   92( لبنزين  جنيهات 

ــزا مــصــدر بــرملــانــي مطلع تــأخــر اللجنة  )95 أوكـــتـــان(. وعـ
فــي اإلعـــان عــن أســعــار البنزين الــجــديــدة إلــى »انتظارها 
ــادة في  ــ ــرار زيـ ــ تــعــلــيــمــات مـــن مــؤســســة الــرئــاســة بــشــأن إقـ
األسعار من عدمه«، مبينًا أن »اللجنة ال تعلن عن قرارها 
الــنــهــائــي إال بــعــد مــوافــقــة الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي 
عليه، باعتبار أن دورها يقتصر على رفع توصية بالقرار 
للرئيس، وهــو وحــده صاحب الــقــرار فــي زيـــادة السعر أو 

اإلبقاء عليه«.
وحددت الحكومة املصرية سعر برميل النفط في موازنة 
العام املالي 2020-2021 عند 61 دوالرًا للبرميل، وبالتالي 
أي زيادة عليه تعني ارتفاع السعر املبيع محليًا. وتقضي 
املـــعـــادلـــة الــســعــريــة ألســـعـــار الــبــنــزيــن فـــي مــصــر بــتــعــديــل 
وهبوطًا(،  )صــعــودًا   %10 نسبة  يتجاوز  ال  بما  األســعــار 
اســتــنــادًا إلـــى ثــاثــة عــوامــل رئــيــســيــة، هــي الــســعــر العاملي 
لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدوالر، ومقدار 
برنت بني  وتـــراوح سعر خــام  الكلفة.  فــي عناصر  التغير 
عــام 2021،  األول من  الربع  للبرميل خــال   50 و70 دوالرًا 
للبرميل خــال  بــني 37 و53 دوالرًا  يـــتـــراوح  مــقــابــل ســعــر 

البرميل  الربع األخير من عــام 2020. وبلغ متوسط سعر 
63.57 دوالرًا في نهاية مــارس/آذار املاضي، مقابل 51.72 
دوالرًا في نهاية ديسمبر/كانون األول 2020، بنسبة زيادة 

بلغت %22.9.
يشار إلى أن السيسي قد صدق في يونيو/حزيران 2020، 
للدولة«،  املالية  املــوارد  تنمية  »رســم  قانون  تعديل  على 
والــــذي فـــرض رســمــًا بــقــيــمــة 30 قــرشــًا عــلــى كــل لــيــتــر من 
الــســوالر،  كــل ليتر مــن  بــأنــواعــه، و25 قرشًا على  البنزين 
الــدولــة على  وهـــو بــمــثــابــة »ضــريــبــة مقتطعة« تــفــرضــهــا 
محليًا  البيع  سعر  تثبيت  بغرض  البترولية،  املنتجات 
في حالة تراجع أسعار الوقود العاملية عوضًا عن خفضه. 
ــادات مــتــوالــيــة فـــي أســـعـــار املــنــتــجــات  ــ وفـــرضـــت مــصــر زيــ
البترولية، كان آخرها بنسب تصل إلى 30% في يوليو/

الحكم  السيسي  تولي  منذ  الخامسة  للمرة   ،2019 تموز 
للحصول على  اتفاق مصر  والرابعة منذ   ،2014 في عام 
القرض األول في عهد السيسي من صندوق النقد الدولي 
في 2016 بقيمة 12 مليار دوالر، واملقرر سداده بني عامي 

2021 و2029.

Thursday 22 April 2021
الخميس 22 إبريل/ نيسان 2021 م  10  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2425  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

عدنان عبد الرزاق

ــر ســـــعـــــر صــــــــــرف الــــلــــيــــرة  ــمــ ــتــ ــســ يــ
العمات  أمــام  بالتحسن  السورية 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة، بـــــعـــــد اإلجــــــــــــــــراءات 
ــزل حــاكــم  ــ ــنـــي وعـ الــحــكــومــيــة والــتــشــديــد األمـ
املركزي حــازم قرفول، ليصل  مصرف سورية 
سعر الدوالر إلى ما دون 3000 ليرة، من نحو 

5000 ليرة، في 17 من مارس/ آذار املاضي.
وحـــســـب مـــراقـــبـــني، فــــإن أســبــابــًا عـــديـــدة وراء 
االنـــقـــاب املــفــاجــئ فــي ســعــر الــلــيــرة بــالــســوق 
املباشر  السياسي  التدخل  أبــرزهــا  الــســوداء، 
من أجل كبح الدوالر، ومحاولة النظام تحقيق 
ــاز يــســبــق االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الــتــي  إنـــجـ
ترشح لها بشار األسد، باإلضافة إلى قرارات 
املــصــرف املــركــزي األخــيــرة وتشديد الحمات 

األمنية. 
ــهـــــش وســـــــط تـــوقـــعـــات  ــ ويـــــأتـــــي الـــتـــحـــســـن الـ
بـــمـــواصـــلـــة تــحــســن الــعــمــلــة املـــحـــلـــيـــة، حــســب 
الجديد«،  »العربي  لـ قالت  مصادر في دمشق 
إن ســعــر الــــــدوالر بــالــســوق الــــســــوداء مــرشــح 
للهبوط إلـــى مــســتــوى الــســعــر الــرســمــي الــذي 
املــركــزي فــي 15 إبريل/نيسان  املــصــرف  رفعه 
الــجــاري، مــن 1256 ليرة إلــى 2512 لــيــرة، كما 
ضاعف سعر الحواالت الخارجية لتبلغ 2500 

ليرة للدوالر.
جـــاء رفـــع ســعــر الــــدوالر الــرســمــي والــحــواالت 
يــوم من إعفاء حاكم مصرف  الخارجية، بعد 
ــازم قـــرفـــول، في  ســـوريـــة املـــركـــزي الــســابــق، حــ
ــرار،  ــاري، وأعـــقـــبـــه قــ ــجــ 13 إبــــريــــل/ نــيــســان الــ
منذ يومني، بتعيني النائب الثاني باملصرف 
ــمـــد عــــصــــام هــــزيــــمــــة، حـــاكـــمـــًا  املـــــــركـــــــزي، مـــحـ

للمصرف.
وســبــق لــلــمــركــزي الـــســـوري أن ضـــاعـــف، عبر 
ــقــــة، أســـــعـــــار صـــــــرف بـــــدالت  ــتــــاحــ مـــــراحـــــل مــ
الخدمة العسكرية وحواالت املنظمات الدولة، 
ـــ 100 دوالر  بــاإلضــافــة إلـــى ســعــر تــصــريــف الـ
كان  بينما  الــســوريــة،  الــحــدود  للوافدين على 
يــثــبــت ســعــر الــصــرف الــرســمــي عــنــد مستوى 
فــاجــأ  أن  إلــــى  الــــواحــــد،  ــلــــدوالر  لــ لـــيـــرة   1250

 %100 بنسبة  الرسمي  السعر  برفع  املراقبني 
دفعة واحدة.

وفي إطار التحسن الكبير واملفاجئ لليرة دون 
وجود أسباب حقيقية تتمثل في زيادة اإلنتاج 
أو احتياطي املصرف املركزي ومصادر النقد 
بالنقد،  واملختص  األكــاديــمــي  يــرى  األجنبي، 
اقتصاديًا »يصعب شرح  أنــه  طـــاالس،  مسلم 
الليرة،  الكبير بسعر  التحسن  أو تفسير هذا 
ألن االرتفاع لم يقابل بتحسن اقتصادي عام، 
أو بسبب إجـــراءات لخلق طلب إضــافــي على 
الــلــيــرة، أو عــمــلــيــات تحفيز عــلــى ضــخ دوالر 
بالسوق الداخلية، كما أن ارتفاع سعر صرف 
الــلــيــرة لــم يــقــابــلــه تخفيض بــأســعــار الــســلــع، 
وخاصة املستوردة، كما لم تتراجع مؤشرات 
، بــالــنــســبــة الــتــي 

ً
أخـــــرى، كــســعــر الـــذهـــب مـــثـــا

تحسنت بها الليرة«.
»العربي الجديد«: األرجح  لـ ويضيف طاالس 
ــيــــرة جــــــاء بــفــعــل  ــلــ ــر الــ ــعـ ــــي سـ أن الـــتـــحـــســـن فـ
ــلــــي وخـــــارجـــــي، بـــعـــد تــشــديــد  ــاســـي، داخــ ــيـ سـ
بــالــداخــل. وتــابــع: »طبعًا ال  القمعية  الــحــلــول 
رفع  وأهــمــهــا  الـــقـــرارات،  لـــدور  التنكر  يمكننا 
ــواالت،  ــحــ الــ الـــرســـمـــي ودوالر  الـــــــدوالر  ســعــر 

ولكنها ال تأتي بكل هذه املفاعيل«.
ويختم النقدي طــاالس أنه على األرجــح، ثمة 
دوافــع وقـــرارات سياسية، داخلية وخارجية، 
الــســيــاســة، بمعنى  لــوضــع االقــتــصــاد بخدمة 
انــتــصــارات وإنــجــازات للشعب، بهدف  تقديم 

تــســويــق بــشــار األســـد املــقــبــل عــلــى انــتــخــابــات 
رئاسية.

الــتــي تحسنت بنحو  الــســوريــة  العملة  كــانــت 
40% خــــال شــهــر، قـــد تـــهـــاوت مـــن 900 لــيــرة 
مقابل الدوالر مطلع عام 2020 إلى 2800 ليرة 
آخر يوم بالعام املاضي، ثم واصلت التدهور 
لتقترب من 5000 ليرة الشهر املاضي، قبل أن 

تتحسن خال الفترة األخيرة.
ومــــن جــانــبــه، يــعــتــبــر االقـــتـــصـــادي الـــســـوري، 
نــــوار طـــالـــب، أن تــحــســن ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
»املتسارع« ال ينطلق من قوة االقتصاد، سواء 
زيــــــادة اإلنــــتــــاج والــتــصــديــر والـــســـيـــاحـــة، وال 
بسبب طمأنة سياسية، فاألمران لم يحصا، 
ما يعني أن هــذا التعافي ناتج عن ضخ كتل 
ــة، وازنــــت  ــة كــبــيــرة بـــالـــســـوق الـــســـوريـ ــ ــ دوالريـ
بـــني الـــعـــرض والـــطـــلـــب، مــتــرافــقــًا مـــع »خــطــوة 
ــركـــزي، وهــي  ــام بــهــا املـــصـــرف املـ صــحــيــحــة« قـ
رفــــع ســعــر صــــرف الـــــــدوالر الـــرســـمـــي ودوالر 
الحواالت، إلى ما يقارب سعر السوق السوداء.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ويـــضـــيـــف طــــالــــب لـــــ
للحواالت التي تدفقت مع بداية شهر رمضان، 
مــن أبــنــاء وذوي الــســوريــني مــن الــخــارج، كان 
لها الدور األهم، مقدرًا حجم التحويل اليومي 
بنحو 7 مايني دوالر حيث كان قبل رمضان 
ووفق دراسات متطابقة نحو 5 مايني دوالر، 
مــشــيــرًا إلـــى دور الــحــمــات األمــنــيــة فـــي كبح 

سعر العملة األميركية.
وكان رئيس النظام السوري، بشار األسد، قد 
أصدر، مرسوًما يقضي بتجريم التداول بغير 
الــلــيــرة الــســوريــة، وفـــرض غــرامــات وعــقــوبــات 
الشاقة  األشــغــال  إلــى  املخالفني، وصلت  على 

لسبع سنوات.
ورصــــــدت وســـائـــل إعـــامـــيـــة ســــوريــــة، حـــاالت 
ــــال وشـــركـــات  ــــحـ ــــازل واملـ ــنـ ــ مـــاحـــقـــة ودهــــــم املـ
ــال األعـــمـــال  ــ ــــدد مــــن رجــ الــــصــــرافــــة، وســـجـــن عـ
واألفــــــراد بــتــهــمــة الــتــعــامــل بــعــمــات أجــنــبــيــة، 
 عــن إغـــاق عــديــد مــن شــركــات ومكاتب 

ً
فــضــا

الصيرفة، بمدينتي حلب ودمشق.
يــقــول الــبــاحــث الـــســـوري يــحــيــى الــســيــد عمر، 
»الــعــربــي الــجــديــد« شــهــدت الــلــيــرة السورية  لـــ
تحسنًا كبيرًا بعد تدهور سريع، ما يعني بأن 
»تغيرًا طــارئــًا« قد حــدث. ووفــق تحليل عمر: 
»ربما لعزل حاكم مصرف سورية املركزي وما 
قــيــل عــن تــدخــل مــبــاشــر مــن اإلدارة الــجــديــدة، 
دور، ولــكــن »يــبــقــى مــــحــــدودًا« بـــواقـــع تــبــديــد 
البالغ 18 مليار  النقدي األجنبي  االحتياطي 
قبل  بـــدأ  الــتــحــســن  أن  كــمــا   ،2011 عـــام  دوالر 
 عن أن التحكم في سعر 

ً
تغيير الحاكم، فضا

الليرة يتم بقرارات سياسية معظمها  صرف 
من خارج سورية، ألن انهيار العملة وبالتالي 

النظام، قرار مؤجل دوليًا«.

الرباط ـ مصطفى قماس

ارتــفــعــت تحمات الــدعــم بــاملــغــرب بنسبة 6.7 فــي املــائــة في 
مـــــارس/ آذار املـــاضـــي، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
املــاضــي، كي تستقر في حــدود 470 مليون دوالر، ما يعني 

معدل إنجاز على مدى العام في حدود 34 في املائة.
الــحــكــومــة صـــرف حـــوالـــي 1.37 مــلــيــار دوالر على  وتــتــوقــع 
دعم للسكر والدقيق وغاز الطهو في العالم الحالي، بعدما 
بلغ حوالي 1.2 مليار دوالر في العام املاضي، علما أن ذلك 
املبلغ كان قفز إلى 1.9 مليار دوالر في 2019، حسب بيانات 

الخزينة العامة للمملكة.
وتعزى هذه الزيادة في نفقات الدعم عبر صندوق املقاصة 
فـــي نــهــايــة مــــــارس/ آذار، حــســب تــقــريــر أصــــدرتــــه مــديــريــة 
ــات والــتــوقــعــات املــالــيــة الــتــابــعــة لــــــوزارة االقــتــصــاد  ــدراســ الــ
واملالية وإصاح اإلدارة، أول من أمس، إلى ارتفاع سعر غاز 
البوتان في السوق الدولية. وتبعث السوق الدولية للمغرب، 
الذي يستورد 94 في املائة من واردات الطاقة، برسالة مقلقة 
البوتان، فقد وصل متوسطها إلى 563 دوالرا  حول أسعار 
للطن فــي الــربــع األول مــن الــعــام الــجــاري، بــزيــادة بنسبة 27 
في املائة على مدى عام كامل. وتجلى أن أسعار غاز البوتان 
بلغت 555 دوالرا للطن في مارس، بزيادة بنسبة 6 في املائة 
منذ بداية العام الحالي، و91 في املائة على مــدى عــام، قبل 
أن تتراجع إلى 500 دوالر للطن في أبريل/ نيسان الجاري، 

حسب مديرية الدراسات والتوقعات املالية.
بداية  البوتان منذ  غــاز  أسعار  ارتفاع  أن  املديرية  والحظت 
العام، تزداد بسبب تقلبات العرض، والطلب مرتفع في فصل 
الشتاء في أوروبـــا وآســيــا، مشيرة إلــى أن توقعات األسعار 
تــبــقــى إيــجــابــيــة بــالــنــســبــة لــلــغــاز فــي الــعــام الــحــالــي، بفضل 
الطاقة  وســيــاســات  الصحية  الجائحة  بعد  املــتــوقــع  الطلب 

الخضراء التي تشجع تبني الغاز الطبيعي.
الــدولــيــة حاسما فــي الدعم  الــســوق  الــغــاز فــي  ويعتبر سعر 

الــدولــة، حيث إن تلك السلع تستفيد من   املخصص من قبل 
أكثر من 70 في املائة من إجمالي الدعم، الذي يوفره صندوق 
املــقــاصــة الــحــكــومــي، حــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة، مـــا يــطــرح 
مسألة تأثير رفع ذلك الدعم على األسعار في املستقبل، على 

اعتبار أن الحكومة تتريث قبل اتخاذ ذلك القرار.
وكانت تقديرات أكدت أن رفع الدعم عن غاز الطهو، سيرفع 
سعر الصفيحة من فئة 12 كيلوغرامًا من 4 دوالرت إلى ما 
الشرائية  بالقدرة  اإلضـــرار  من شأنه  ما  دوالرا،  11و12  بني 

لألسر التي لن تستفيد من مساعدات الدولة.
الدعم املخصصة  أن متوسط  إلــى  املقاصة  ويشير صندوق 
لصفيحة غــاز الــبــوتــان الــتــي تــزن 12 كــلــغ، زاد بنسبة 9 في 
املــائــة فــي األربـــعـــة أشــهــر األولــــى مــن الــعــام الـــجـــاري، قياسا 

باملستوى الذي بلغه في الفترة نفسها من العام املاضي.
ووضع املغرب مشروع نظام السجل االجتماعي املوحد، من 
أجل استهداف الفئات الفقيرة بالدعم، قبل املضي في تحرير 
أسعار السلع التي تحظى بالدعم عبر صندوق املقاصة، على 

غرار ما طرأ على السوالر والبنزين قبل خمسة أعوام.
وعــــبــــرت الـــحـــكـــومـــة فــــي مــــشــــروع إصـــــــاح نــــظــــام الــحــمــايــة 
االجــتــمــاعــيــة الـــذي أعــلــن عــنــه أخــيــرا مــن قــبــل الــحــكــومــة، عن 
الـــتـــوجـــه نــحــو تــحــويــل مــخــصــصــات الـــدعـــم بـــهـــدف تــمــويــل 

التغطية الصحية الذي يستهدف 22 مليونا من املواطنني.
ويتصور الــبــاحــث، طــارق بوتقي، أنــه إذا مــا رفــع الــدعــم عن 
غاز الطهو والسكر والدقيق، فإنه يفترض في الحكومة عدم 
االكــتــفــاء بــدعــم مــبــاشــرة للفئات الــفــقــيــرة فــقــط، بــل يفترض 

التفكير في التخفيف عن الطبقة الوسطى كذلك.
الطبقة  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ وأضـــاف بوتقي فــي حديثه 
بالتعليم  الــخــاصــة  التكاليف  مــن  الكثير  تتحمل  الــوســطــى 
والصحة والسكن، ما يفرض عدم اإلثقال عليها عبر تحرير 
األســعــار كلية، حيث يستدعي األمــر البحث عــن بــدائــل لها، 
خاصة في ظل الصعويات املرتبطة باحتمال امتداد اإلنعاش 

االقتصادي إلى 2024.

انقالب العملة السورية: 
تسويق األسد عبر تحسين الليرة

ارتفاع نفقات الدعم بنسبة 6.7% )جالل مرشدي/األناضول(تحسن الليرة تزامن مع ترشح بشار األسد لالنتخابات الرئاسية )لؤي بشارة/فرانس برس(

غاز الطهو يرفع نفقات الدعم

شهدت العملة السورية 
تحسنًا كبيرًا ومفاجئًا، إذ 
ارتفت بنحو 40% مقابل 

الدوالر خالل شهر، ويرجع 
ذلك لعدة أسباب أبرزها 

التدخل السياسي

اقتصاديون يتوقعون النمو 
في مصر عند %2.9

أظهر استطالع أجرته »رويترز« آلراء 
23 خبيرا اقتصاديا، أمس الخميس، أن 

اقتصاد مصر سينمو 2.9 باملئة في السنة 
املالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران، وأن 
النمو سيرتفع إلى خمسة باملئة في السنة 
التالية مع انحسار جائحة فيروس كورونا 

وعودة السياح. الرقم املتوقع للسنة املالية 
2020-2021 أعلى بقليل مما توقعه وزير 

املالية محمد معيط في الخامس من إبريل/ 
نيسان واقتصاديون في استطالع لرويترز 

قبل ثالثة أشهر لنمو 2.8 باملئة.
والتوقع الذي يحظى بإجماع لآلراء في 

إبريل/ نيسان يقل كثيرا عن نمو بنحو 
ستة باملئة كان متوقعا قبل تفشي جائحة 

فيروس كورونا. وقال جاربيس إراديان، 
كبير االقتصاديني في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا لدى معهد التمويل 
الدولي: »نتوقع أن تكون السياحة املتراجعة 
العائق الرئيسي لالقتصاد في السنة املالية 

2020-2021، وهو ما سيكبح االستهالك 
واالستثمارات الخاصة«. وأضاف »نتوقع 
أن يتقلص في العام املقبل بينما ينتعش 

االستثمار الخاص في أعقاب تعاف 
للسياحة مع تأثير إيجابي ممتد إلى 

االستهالك الخاص«.

انكماش التضخم السنوي 
في اإلمارات

أظهرت بيانات رسمية، أمس، انكماش 
معدل تضخم أسعار املستهلك السنوي 

في اإلمارات بنسبة 2.01 باملئة في فبراير/ 
شباط املاضي، ليستمر في التراجع للشهر 

26 على التوالي. ووفق بيانات الهيئة 
االتحادية للتنافسية واإلحصاء )حكومية(، 

سجل التضخم 106 نقاط في فبراير 
املاضي، مقارنة بنحو 108 نقاط في 

الشهر املماثل من 2020. البيانات أوضحت 
أن االنخفاض جاء مدفوعا بتراجع 7 

مجموعات، أبرزها الترفيه بنسبة 18.6 
باملئة، ومجموعة السكن واملياه والكهرباء 

والغاز )تشكل 34.1 باملئة من إنفاق 
املستهلكني(، بـ3.37 باملئة. وهبطت أسعار 
مجموعة النقل بـ3.22 باملئة، و»التجهيزات 
املنزلية« بـ2.23 باملئة، و»املطاعم والفنادق 

بـ0.67 باملئة، و»املالبس« بـ0.57 باملئة، 
والتبغ بـ0.3 باملئة. في املقابل، زادت أسعار 

خمس مجموعات على أساس سنوي، 
تصدرها التعليم بنسبة 1.52 باملئة، ثم 

»األغذية واملشروبات« بـ1.42 باملئة.

كورونا يلغي معرض 
طوكيو للسيارات

تم إلغاء معرض طوكيو للسيارات، الذي 
يعرض السيارات من جميع أنحاء العالم، 

بسبب جائحة فيروس كورونا. وقال رئيس 
شركة »تويوتا موتور«، أكيو تويودا، الذي 
يرأس رابطة مصنعي السيارات اليابانية 

»قررنا أنه من الصعب تنظيم البرنامج 
الرئيسي في ظروف آمنة وسليمة لجميع 

األشخاص لالستمتاع بمتعة التنقل«. 
تستضيف الرابطة معرض السيارات الذي 

يقام كل عامني في طوكيو، والذي أقيم 
آخر مرة في عام 2019، عندما استقطب 
أكثر من 1.3 مليون شخص. تضم رابطة 
مصنعي السيارات اليابانية 14 مصنعًا 

يابانيًا للسيارات والشاحنات والحافالت 
والدراجات النارية. واملعرض ينظم عادة في 

أكتوبر / تشرين األول ونوفمبر / تشرين 
الثاني. كما تم إلغاء معارض السيارات في 

ديترويت وجنيف. 

سويسرا تدرس معاقبة 
»كريدي سويس«

قالت هيئة األسواق املالية في سويسرا 
أمس الخميس، إنها تدرس عقوبات 

محتملة ضد بنك »كريدي سويس«، بعدما 
أعلن البنك العريق عن »خسائر كبيرة« 
مرتبطة بصندوق تحوط مقره الواليات 

املتحدة. تابعت الهيئة الرقابية السويسرية 
على األسواق املالية، أنها ستطلب »تدابير 

مختلفة للحد من املخاطر«، وتحقق في 
»أوجه القصور املحتملة في إدارة املخاطر« 

في بنك »كريدي سويس«. وقالت الهيئة 
إنها سوف تعني وكيال خارجيا للنظر في 
املشكلة. قبل أسبوعني، أعلن البنك خسارة 

4.4 مليارات فرنك سويسري )4.7 
مليارات دوالر(، نتيجة عدم قدرة صندوق 
أركيغوس في الواليات املتحدة على الوفاء 
بمتطلبات لتغطية مشترياته بالهامش، ما 

تسبب في إجباره على بيع حيازته من 
األسهم. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%100
رفـــــع مـــصـــرف ســـوريـــة 
المركزي في 15 إبريل/نيسان 
بنسبة  الدوالر  سعر  الجاري، 
 1256 من  المائة  في  مائة 
إلى 2512 ليرة، كما ضاعف 
الخارجية  ــواالت  ــح ال سعر 

لتبلغ 2500 ليرة للدوالر.

تقارير عربية

المغربمال وسياسة

للنفط في  الوطنية  املؤسسة  قالت 
لــيــبــيــا، أمــــس الــخــمــيــس، إن إنــتــاج 
نحو  إلــى  انخفض  النفطي  الــبــالد 
ــام  مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فـــي األيــ
ــيــــة، وقـــــد يـــواصـــل  الــقــلــيــلــة املــــاضــ
فــي ظــل مشكالت تتعلق  الــهــبــوط 
أن  املؤسسة  وشــرحــت  بامليزانية. 
اإلنتاج تراجع من نحو 1.3 مليون 
ــــس األربــــعــــاء،  بــرمــيــل يـــومـــيـــا. وأمـ
قالت شركة سرت إلنتاج وتصنيع 
النفط والــغــاز، وهــي شركة أخــرى 
للنفط،  الوطنية  للمؤسسة  تابعة 
إنها غير قادرة على مواصلة إنتاج 
الــنــفــط وقـــد تــضــطــر لــوقــفــه تماما 
فــــي غــــضــــون 72 ســــاعــــة بــســبــب 
ــــحــــرج. وأعــلــنــت  ــي ال ــالـ وضــعــهــا املـ
املــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، مساء 
القاهرة  القوة  حالة  فرض  اإلثنني، 
البالد،  الحريقة، شرق  ميناء  على 
مع توقف عمليات إنتاج وتصدير 
ميناء  عبر  الــخــام  النفط  شحنات 
إنتاج  لتخفيض  النفطي،  الحريقة 
الـــبـــالد مـــن الــنــفــط الـــخـــام بــحــوالــي 

280 ألف برميل يوميًا.

انخفاض 
إنتاج ليبيا 
النفطي

بغداد ـ سالم الجاف

كشف مسؤولون عراقيون، عن هيمنة جديدة 
لـــعـــدد مـــن املــلــيــشــيــات املــســلــحــة الـــتـــي تنشط 
محافظة  ضمن  وضواحيها  املوصل  بمدينة 
التسويق  الــعــراق، على قطاع  نينوى شمالي 
الـــزراعـــي، والــتــصــرف بــمــخــازن حــبــوب القمح 
الحكومة  دور  فيه  يغيب  وقــت  فــي  والشعير، 
ذلك  نتائج  من  محذرين  املسؤولة،  والجهات 
عــلــى قـــوت املــواطــنــني. ووفــقــًا ملــســؤول محلي 
»الــعــراق« و»مـــا بني   شركتي 

ّ
فـــإن باملحافظة، 

ــــوزارة  الــنــهــريــن« وهـــمـــا شــركــتــان تــابــعــتــان لـ
ــة »تـــمـــتـــلـــكـــان جـــمـــيـــع ســــاحــــات خـــزن  ــ ــزراعــ ــ الــ
الــحــبــوب فــي عــمــوم محافظة نــيــنــوى، والــتــي 
تضم محصول الشعير للموسمني الزراعيني 

من  جــديــدة  إلمــــاءات  خضعت  و2020   2019
تسويق  خطة  بــشــأن  مسلحة  مليشيات  قبل 

العام الحالي«. 
ــر اســمــه،  ــــذي رفــــض ذكــ وأوضـــــح املــــســــؤول، الـ
باملحافظة  املــتــنــفــذة  املــســلــحــة  »الــفــصــائــل   

ّ
أن

تــحــديــدًا عــصــائــب أهـــل الــحــق، وكــتــائــب سيد 
للتصرف  الشركتني  على  ضغطت  الــشــهــداء، 

بــمــحــصــول الــشــعــيــر فـــي مــخــازنــهــمــا، وبــيــعــه 
لتجار متعاونني مع تلك الفصائل، وبأسعار 
 »هيمنة 

ّ
تحقق االستفادة لها«. وأشار إلى أن

ــلـــك الـــســـاحـــات  ــلـــى تـ ــا عـ ــارهــ ــجــ ــائـــل وتــ ــفـــصـ الـ
تــســبــبــت بـــضـــرر كــبــيــر جـــــدًا لــلــمــحــافــظــة، إذ 
على  سيطرتها  فيما  باألسعار،  تتحكم  ها 

ّ
إن

املــــخــــازن تــســبــبــت بـــارتـــفـــاع ســعــر املــحــصــول 
 »الحكومة 

ّ
مقارنة بقيمته الحقيقية« مبينًا أن

كانت تبيع املحصول سابقًا بسعر 208 آالف 
ــــدوالر يــســاوي 1450  ديــنــار للطن الــواحــد )الـ
دينارًا عراقيًا(، واليوم بلغ سعره في األسواق 
الجهات  تــلــك  تحكم  بسبب  ديـــنـــار،  ألـــف   400
 »كميات 

ّ
باملخازن، وسيرتفع أكثر«.  وتابع أن

املــحــصــول فــي الــســاحــات الــتــابــعــة للشركتني 
ها 

ّ
تتراوح بني 500 ألف طن ومليون طن، وكل

 »أّي 
ّ
تــحــت تــصــرف تــلــك الــجــهــات«، مــؤكــدًا أن

جهة حكومية ال تستطيع التدخل بعمل تلك 
ر القيادي في الحزب 

ّ
الساحات«. من جهته، حذ

الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، من 
مسلحة  مليشيات  هيمنة  اســتــمــرار  خــطــورة 
نينوى،  فــي  والــزراعــي  التجاري  القطاع  على 
وتــســبــبــهــا بــخــســائــر وأضـــــرار فـــي الــقــطــاعــني، 
ــتــــجــــار واملـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــــن عـــــــزوف الــ  عـ

ً
ــا فــــضــ

عــن الــعــمــل بــاملــحــافــظــة الــتــي تــســعــى لــتــجــاوز 
محنة الحرب التي مــرت بها.  وقــال شنكالي 
 »ما يحصل في نينوى 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

من سيطرة لفصائل مسلحة وتجار مرتبطني 
بها، على جميع ساحات خزن وبيع الحبوب 
هـــو فــســاد كــبــيــر، يــســتــدعــي مـــن الــحــكــومــة أن 
هوية  عــن  تكشف  وأن  بامللف،  تحقيقًا  تفتح 

تلك الفصائل املسلحة«. 
الساحات،  »التحكم بتلك   

ّ
فإن ووفق شنكالي 

وبيع املحصول لتجار متعاونني مع الفصائل 
تــســبــب بــصــعــود كــبــيــر بـــأســـعـــار املــحــصــول« 
ــة، فــي موسم   الـــدولـ

ّ
: »هـــل يــعــقــل أن

ً
مــتــســائــا

جفاف )املوسم الحالي(، ال تضع في حسبانها 
تــوفــيــر حــبــوب لــلــمــوســم الــــزراعــــي املــقــبــل، أو 
كيف  الحيوانية؟  الثروة  ملربي  أعــاف  توفير 
ــون عـــلـــى حـــبـــوب لـــزراعـــة  ــ ــزارعــ ــ ســيــحــصــل املــ
ــع هــيــمــنــة تـــلـــك الـــفـــصـــائـــل عــلــى  أراضــــيــــهــــم مــ
املخازن؟«.  وتابع: »ال نعلم ما هي الخطة التي 
اعتمدتها وزارة الزراعة في تصريف الحبوب 
ها 

ّ
املخزونة في املوصل، وإن كانت العملية كل

تمت لخدمة الفصائل املسلحة، ألجل مكاسب 
إهمال  »عــدم  إلــى  الحكومة  داعــيــًا  سياسية«، 

امللف، بل متابعته«.
أكــدت  الــبــرملــانــيــة، مــن جهتها،  الـــزراعـــة  لجنة 
على  ــهــا ستعمل 

ّ
أن إلــى  الهيمنة، مشيرة  تلك 

ــال عــضــو الــلــجــنــة، الــنــائــب  مــتــابــعــة املـــلـــف. وقــ
 »وزارة الزراعة كانت تخطط 

ّ
سام الشمري، إن

لــتــصــديــر كــمــيــات مــن الــخــزيــن االســتــراتــيــجــي 
ملحصول الشعير، لكن بسبب جائحة كورونا 
احتاج العراق إلى تلك الكميات الستخدامها 
كأعاف للمواشي والحيوانات، وتم التراجع 
»الـــعـــربـــي  ــن خـــطـــة الـــتـــصـــديـــر«، مــضــيــفــًا لــــ عــ
الجديد«: »الحظنا من خال املتابعة وشكاوى 

وردتـــنـــا مــن املـــزارعـــني تــاعــبــًا بــالــتــوزيــع، في 
مخازن محافظة نينوى«. 

برملانية خاطبنا  زراعـــة  كلجنة  »نحن  وذكـــر: 
الــزراعــة بكتاب رســمــي، طالبناه بوقف  وزيــر 
تجهيز الحبوب بالشركات العاملة بمحافظة 
نــيــنــوى، ملــنــع ذلـــك الــتــاعــب، لــكــن لــألســف لم 
تــتــم االســتــجــابــة لــطــلــبــنــا، والـــشـــركـــات تجهز 
املحصول بشكل مستمر من دون وجه حق أو 
إنصاف، ومن دون االلتزام بمعايير التجهيز، 
ــــني، وقــــد وردتـــنـــا  ــزارعـ ــ بـــل بــخــســت حـــقـــوق املـ
شــكــاوى مــنــهــم بــشــأن ذلــــك«. وأكــــد: »سنعمل 
عملها  وتــدقــيــق  الــشــركــات  عمل  متابعة  على 
لكشف الــجــهــات الــتــي تقف وراء هــذا الــخــرق، 
الذي تتحمله الشركات املعنية نفسها«، مبينًا 
 »هناك ضعفًا وتواطؤًا واضحًا من قبل تلك 

ّ
أن

الشركات، ويجب محاسبتها«.
لـــم تستطع   مــحــافــظــة نــيــنــوى 

ّ
إلــــى أن يـــشـــار 

ــة، مــنــذ  ــحــ ــلــ ــســ ــل املــ ــائــ ــفــــصــ ــن الــ ــ الــــتــــخــــلــــص مــ
تــحــريــرهــا مــن ســيــطــرة تنظيم »داعـــــش« قبل 
نــحــو 4 ســـنـــوات، بـــل زادت هــيــمــنــة الــفــصــائــل 
مكاتب  تمتلك  والتي  لها،  الداعمة  واألحـــزاب 
املشاريع  على  باملحافظة، تسيطر  اقتصادية 
االستثمارية والعقود بكافة مفاصل املحافظة.

واألســـبـــوع املـــاضـــي، شــهــدت مــديــنــة املــوصــل 
مليشيا  مــن  عناصر  بــني  مسلحة  اشتباكات 
»عصائب أهل الحق« وأفــراد أمن أسفرت عن 
جــــرح 4 مـــواطـــنـــني، وذكـــــرت مـــواقـــع إخــبــاريــة 
إثر خافات   االشتباك جاء 

ّ
أن محلية عراقية 

بشأن صفقة شراء نخالة الطحني، وهي بقايا 
والذي  الدقيق  في  املستخدم  املطحون  القمح 

يباع كأعاف للمزارع. 
وحـــول ذلـــك، قــال الخبير بــالــشــأن املحلي في 
 
ّ
»العربي الجديد« إن نينوى أحمد الحديدي، لـ

املحافظة ما زالت خاضعة لسيطرة مؤذية من 
قبل املليشيات التي حولتها الى مصدر ربح 
 
ّ
مالي لها ولعناصرها. وأوضــح الحديدي أن

حمايتهم  في  نينوى  أهالي  خذلت  الحكومة 
القطاع  عــن  املليشيات وإبــعــادهــم  تــدخــل  مــن 
الحكومي، خصوصًا ما يتعلق بإدارة الحياة 
القطاعني   عــن 

ً
فــضــا نــيــنــوى،  بــمــدن  اليومية 

التجاري والزراعي.

تأجيل أقساط القروض ال يشمل الوافدينالمليشيات تهيمن على المحاصيل الزراعية في الموصل

خسائر كبيرة تكبّدها المزارعون )فرانس برس(

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــارف الـــكـــويـــتـــيـــة أن  ــ ــــصـ أكـــــد اتــــحــــاد املـ
الـــوافـــديـــن لـــن يــســتــفــيــدوا مـــن قــانــون 
تأجيل األقساط. ونفى اتحاد مصارف 
ــلـــومـــات الـــخـــاطـــئـــة الــتــي  ــكـــويـــت املـــعـ الـ
يــتــم تــداولــهــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ملا  جــاءت مخالفة  والــتــي  االجتماعي، 
قام االتحاد باإلعان عنه في شأن قرار 
الوافدين  أن  أكــد  إذ   األقــســاط،  تأجيل 

غير مشمولني بالقرار.
ــاد فـــي بــيــان صــحــافــي  وأوضـــــح االتـــحـ
ــديـــن هـــــم فــقــط  ــيـ ــفـ ــتـ املـــسـ الــــعــــمــــاء  أن 
املــواطــنــون املــســتــحــقــون الــراغــبــون في 
تأجيل أقساط قروضهم أو تموياتهم 
االســتــهــاكــيــة واإلســكــانــيــة، وأنـــه على 
الــــراغــــبــــني بـــتـــأجـــيـــل أقـــســـاطـــهـــم إبـــــداء 
ــانـــون  ــقـ ــادة مــــن الـ ــفــ ــتــ رغـــبـــتـــهـــم بــــاالســ
خال مدة شهر اعتبارا من 18 إبريل/ 
الـــقـــنـــوات  خــــــال  ــن  ــ مـ  ،2021 نـــيـــســـان 
اإللــكــتــرونــيــة املــخــتــلــفــة الــتــي تــوفــرهــا 

البنوك لعمائها.
وكــانــت »الــعــربــي الــجــديــد« قــد انــفــردت 
يوم 12 إبريل/ نيسان املاضي، بنشر 
ــقــــروض الـــذي  قـــــرار تــأجــيــل أقـــســـاط الــ
يــســتــفــيــد مــنــه نــحــو 480 ألــــف مــواطــن 
ــم نـــشـــر الـــــقـــــرار فــي  ــ ــتــــي، حـــيـــث تـ كــــويــ
ــــوم 20 إبـــريـــل/  ــدة الـــرســـمـــيـــة يـ ــريـ الـــجـ

نيسان.
وفي هذا الصدد، قال مصدر مصرفي 
كويتي لـ »العربي الجديد« إن إجمالي 
الـــوافـــديـــن الـــذيـــن لــديــهــم أقـــســـاط لــدى 
البنوك الكويتية يبلغ 42 ألفًا، في حني 
تــبــلــغ قــيــمــة الـــقـــروض املــســتــحــقــة على 
املقيمني ما يقرب من 765 مليون دوالر.

وأضــــاف املــصــدر الـــذي رفـــض الكشف 
عن اسمه أن هناك ما يقرب من 11 ألف 
وافــد متعثر عن ســداد أقساط قروض 
الــبــنــوك ومــؤســســات الــتــمــويــل، مشيرًا 
إلى أن عدد املتعثرين تضاعف بسبب 
ــا، كــمــا يــبــلــغ إجــمــالــي  جــائــحــة كــــورونــ

املبالغ املتأخرة على الوافدين ما يقرب 
من 110 مايني دوالر.

إلــــى ذلــــك، طــالــب رئــيــس اتـــحـــاد عــمــال 
الــبــتــرول وصــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات 
مـــحـــمـــد حــــمــــد الـــــهـــــاجـــــري بـــــضـــــرورة 
مـــراعـــاة الـــظـــروف االســتــثــنــائــيــة الــتــي 
الخصومات  وتــأجــيــل  الــبــاد  بها  تمر 
واالســتــقــطــاعــات املــالــيــة الــشــهــريــة من 
الــعــامــلــني فـــي الــقــطــاع الــنــفــطــي ملـــدة 6 

أشهر.
وأوضح الهاجري أن هذا الطلب يأتي 
النيابي  الحكومي  التوافق  مع  تزامنًا 
وقـــــــرارات اتـــحـــاد املـــصـــارف الــكــويــتــيــة 
والــــبــــنــــك املــــــركــــــزي بـــتـــأجـــيـــل أقــــســــاط 
القروض على املواطنني نظرًا لظروف 
الجائحة الصحية التي تمر بها الباد 

خال هذه الفترة.
مـــن جــانــبــه، قـــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
لـ«العربي  بهبهاني،  نــاصــر  الكويتي 
بتأجيل  الــحــكــومــة  قــــرار  إن  الــجــديــد« 
للغاية، وجــاء  املــواطــنــني جيد  أقــســاط 
 هناك شريحة 

ّ
في الوقت املناسب، إذ إن

بصورة  تضررت  املواطنني  من  كبيرة 
كبيرة جراء تداعيات جائحة كورونا.

ــرار الــعــمــل  ــمـ ــتـ وأكـــــد بــهــبــهــانــي أن اسـ
ــرار فــــرض حــظــر الـــتـــجـــول الــجــزئــي  ــقـ بـ
فــاقــم األوضـــــاع الــصــعــبــة لــلــمــواطــنــني، 
خــصــوصــًا فـــي ظـــل حـــالـــة عــــدم الــيــقــني 
بشأن رفع الحظر خال املرحلة املقبلة، 
ــراءات  الفــتــًا إلــى أنــه ينبغي اتــخــاذ إجـ
من شأنها تخفيف وطأة األزمات التي 

تاحق املواطنني.
وكــان مجلس األمــة الكويتي قد وافق، 
املــاضــي،  آذار  مـــــارس/  فـــي جــلــســة 30 
عــلــى اقــتــراحــات قــانــون بــشــأن تأجيل 
ــاط الـــــقـــــروض، ومـــعـــالـــجـــة اآلثـــــار  أقــــســ
ــاء كـــورونـــا  ــ املــتــرتــبــة عــلــى انــتــشــار وبـ
التصويت  وتداعياته. وجــاءت نتيجة 
على االقتراحات بقانون في املداولتني 
األولـــــى والــثــانــيــة فـــي جــلــســة املــجــلــس 
الــعــاديــة، بــمــوافــقــة إجــمــالــي الــحــضــور 

ـــب 
ّ
ــوًا. وعـــق ــ ــــضـ ــم 33 عـ ــ ــددهـ ــ ــغ عـ ــالــ ــبــ الــ

مــرزوق  الكويتي  األمــة  رئيس مجلس 
 :

ً
قائا القانون  إقــرار  على  الغانم  علي 

»نأمل أن يخفف تأجيل ســداد أقساط 
ــنــــني«، فــيــمــا أكــد  ــقــــروض عـــن املــــواطــ الــ
حمادة،  خليفة  الكويتي،  املالية  وزيــر 
بذل الجهد لتفعيل القانون، في أسرع 
وقت. بــدوره، قال أستاذ االقتصاد في 
جــامــعــة الــكــويــت مــحــمــد الــهــاجــري إن 
القانون كان ينبغي أن يشمل شريحة 
ــذيـــن يــعــانــون  ــديـــن املــتــعــثــريــن الـ الـــوافـ
الصعبة خال  املعيشية  من األوضــاع 
الــفــتــرة املــاضــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن هناك 
ــدادًا كــبــيــرة مــن الــوافــديــن الــذيــن تم  ــ أعـ
تــســريــحــهــم مــن أعــمــالــهــم أو تخفيض 

رواتبهم.
ــح الــهــاجــري أن الــخــطــوة ربــمــا  ــ وأوضـ
الكويتي وسط  الشارع  لتهدئة  جاءت 
ــة الــكــويــتــي  ــ خـــافـــات بـــني مــجــلــس األمـ
والــحــكــومــة، ولــكــن األوضـــــاع الــحــالــيــة 
للعودة  مــدروســة  تتطلب وضــع خطة 
أســرع وقت  فــي  الطبيعية  الحياة  إلــى 

واستعادة التعافي االقتصادي.
على صعيد متصل، أعلن بنك الكويت 
املــركــزي عــن شـــروط وضــوابــط تأجيل 
الخاضعة  للجهات  الــقــروض  أقــســاط 
لــــرقــــابــــتــــه، وذلـــــــــك لـــلـــمـــســـتـــحـــقـــني مــن 
املواطنني ملدة 6 أشهر، تنفيذا ألحكام 
القانون رقم 3 لسنة 2021 والذي نشر 
في الجريدة الرسمية »الكويت اليوم«، 
ليبدأ تفعيل القانون في يوم صدوره.

وأوضــح »املركزي« في تعميم للبنوك 
وشــــــــركــــــــات االســـــتـــــثـــــمـــــار وشــــــركــــــات 
الــتــمــويــل، حصلت »الــعــربــي الــجــديــد« 
عـــلـــى نــســخــه مـــنـــه، أن هـــــذه الـــشـــروط 
والضوابط تسري على جميع العماء 
املستحقني،  الكويتيني  املــواطــنــني  مــن 
الدائنة  للجهة  العميل  تقديم  شريطة 
خال شهر من تاريخ العمل بالقانون 
ــا يــفــيــد بــرغــبــتــه فــــي تـــأجـــيـــل ســــداد  مــ

االلتزامات املالية.

الكويتالعراق

الحديدي: الحكومة 
خذلت أهالي نينوى في 
حمايتهم من المليشيات

Friday 23 April 2021 Friday 23 April 2021
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إسطنبول ـ جابر عمر

وفــــق املـــعـــلـــومـــات املــــتــــوافــــرة، فقد 
هـــــــرب مــــؤســــس ورئـــــيـــــس شـــركـــة 
لــلــعــمــات   »Thodex ــــس  ــودكــ ــ »ثــ
الرقمية فــاروق فاتح أوزر، إلى خــارج الباد 
ــاري إلـــى  ــ ــجـ ــ فــــي 20 مــــن نـــيـــســـان/ إبــــريــــل الـ
الــعــاصــمــة األلــبــانــيــة تــيــرانــا، وقــالــت مــصــادر 
أخـــرى إنـــه ســافــر إلـــى تــايــانــد، وفـــق وســائــل 
إعـــام محلية نــشــرت صـــوره أثــنــاء مغادرته 
مطار إسطنبول، في ظل عدم تمكن العماء 
من الوصول إلى موقع الشركة وحساباتهم 
أو اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــق الـــخـــاص بــالــشــركــة 
التي صنفت نفسها على أنها بورصة مالية 

رقمية.
ــربـــي  ــعـ ــدثـــت مــــع »الـ وبـــحـــســـب مــــصــــادر تـــحـ
الــتــي لديها 400 ألف  فــإن الشركة  الــجــديــد«، 

نـــشـــط، بــــدأت  ألـــــف حـــســـاب  ــتـــرك، و391  مـــشـ
عمل  توقف  عندما  احتيالها  قصة  تتكشف 
املاضي،  االثنني  للشركة،  اإللكتروني  املوقع 

وتـــوقـــفـــت عــمــلــيــة وصـــــول املــســتــثــمــريــن إلــى 
حساباتهم الحقا، ليتم التواصل مع محامي 
أفــادوا بأن املوقع يعيش منذ  الذين  الشركة 
عدة أيام مشاكل متعددة في تحويل األموال، 

ليتم إغاق املوقع بشكل كامل في ما بعد.
ــق ذلـــك إغــــاق كــامــل لــحــســابــات مــؤســس  رافــ
الــــتــــواصــــل  مــــوقــــعــــي  عــــلــــى  أوزر  ــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
ــتـــغـــرام، فـــي وقــت  االجـــتـــمـــاعـــي تــويــتــر وإنـــسـ
ــادت فــيــه بــأن  ــ نـــشـــرت فــيــه الــشــركــة بــيــانــا أفــ
»عــمــلــيــة نــقــل املــلــكــيــة لــلــمــســتــثــمــريــن الــجــدد 
ســتــؤدي إلــى تــوقــف املــوقــع ملــدة 6 ســاعــات«، 
ــبـــه بــــيــــان آخـــــــر، لـــيـــلـــة أمـــــــس، يـــفـــيـــد بـــأن  ــقـ أعـ
مــذكــرا  أيــــام،   5-4 تستغرق  قــد  العملية  هـــذه 
الشركة  استثمارات  لقيته  الــذي  »االهتمام  بـ
في العامني األخيرين ودخول قطاعات أخرى 
لــإقــدام على  الــشــركــة، جعلها تضطر  لبنية 
خطوات توسعية جديدة، وسنعلن عن أسماء 
اهتماما  هناك  إن  حيث  الحــقــا،  املستثمرين 
عامليا كبيرا بالشراكة مع الشركة، ومن أجل 
الشراكات  للعماء مع  أفضل  تقديم خدمات 
الجديدة، ستتوقف األعمال 4-5 أيام، وسيتم 
بالتطورات في عمل  بانتظام  العماء  إبــاغ 

املوقع«، وفق البيان الصادر عن الشركة.
املستثمرين  أرقـــت  الغامضة  الــبــيــانــات  هــذه 
الذين علموا في ما بعد مغادرة مالك الشركة 
ــبـــدأوا بــتــقــديــم شـــكـــاوى بـــأعـــداد  ــيـ لـــلـــبـــاد، لـ
كــبــيــرة لــلــنــيــابــة الــعــامــة فـــي الــــواليــــات الــتــي 

تركيا تحقق بأكبر 
عملية احتيال

هرب فاروق 
فاتح أوزر إلى 

)Getty( ألبانيا
أطلقت السلطات القضائية التركية، الخميس، عملية تحقيق واسعة 
في ما وصف بأنها »أكبر« عملية احتيال مالي في تاريخ الجمهورية، 
نفذتها شركة »ثودكس Thodex« للعمالت الرقمية وبلغت قيمتها 

نحو ملياري دوالر، ووقع ضحيتها 391 ألف عميل

عملية االحتيال 
جاءت بعد أيام من حظر 

البنك المركزي تداول 
العمالت الرقمية

اإلسترليني كسب %4.8 
مقابل اليورو خالل الربع 

األول من العام

النزاع التجاري بين بكين 
وواشنطن لعب دورًا في 

نقص أشباه الموصالت

نفذتها شركة 
عمالت رقمية 

وقيمتها مليارا 
دوالر والضحايا 

391 ألفًا

مصنع رقائق في الصين )Getty(زيادة المضاربات على اإلسترليني بين تجار العمالت )فرانس برس(

لندن ــ موسى مهدي

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــديــات الـــعـــديـــدة الــتــي 
ــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي فـــي 2021،  تـــواجـــه االقـ
التجاري  الفضاء  بناء  إكمال  رأسها  وعلى 
الــجــديــد لــلــبــاد بــعــد الـــخـــروج الــنــهــائــي من 
الرهان  يتزايد  األوروبـــي،  االتــحــاد  عضوية 
ــواق الـــصـــرف عــلــى ارتــــفــــاع الــجــنــيــه  ــ فـــي أســ

اإلسترليني مقابل العمات الرئيسية.
ومـــنـــذ تـــوصـــل الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلــى 
بريكست يسمح  مفاوضات  في  مــرن  اتفاق 
االتحاد  دول  مع  التجارة  بمواصلة  للباد 
األوروبــي من دون عوائق، خافًا للتوقعات 
املتشائمة السابقة بانفصال بريطانيا قاٍس 
من دون اتفاق تجاري، بدأت رحلة الصعود 
إلــى أعلى  ارتــفــع  الـــذي  الــقــوي لإسترليني 
إبريل/  5 في  دوالر   1.40 ليبلغ  مستوياته 
الدنيا  بمستوياته  مقارنة  الجاري،  نيسان 
ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فــــي  دوالر   1.20 تـــحـــت 
املـــاضـــي. وكــســب اإلســتــرلــيــنــي خـــال الــربــع 
الــجــاري نحو 4.8% مقابل  الــعــام  األول مــن 
ــيـــورو، إذ ارتــفــع مــقــتــربــًا مــن 1.20 يـــورو.  الـ
وكـــانـــت الــعــمــلــة الــبــريــطــانــيــة بــلــغــت أعــلــى 
ــيـــورو فـــي 5 إبــريــل/ مــســتــويــاتــهــا مــقــابــل الـ
لبيانات  وفــقــًا  يــــورو،  عــنــد 1.1802  نــيــســان 

فاينانشيال تايمز.
ــالـــت شـــركـــة الـــوســـاطـــة املـــالـــيـــة الــلــنــدنــيــة  وقـ

لندن ـ العربي الجديد

النقص الكبير في قطاع الشرائح اإللكترونية 
يــدفــع الــعــديــد مــن شــركــات الــســيــارات لوقف 
خــطــوط إنــتــاج بــعــض املـــوديـــات، كــمــا يدفع 
أســــعــــار أســـهـــم شــــركــــات الـــرقـــائـــق لـــارتـــفـــاع 
بــمــعــدالت قــيــاســيــة. ونــصــح مــصــرف »بــانــك 
زبائنه  األميركي  االستثماري  أميركا«  اوف 
»أشباه  أو  »الــشــرائــح«  أسهم شركات  بشراء 
املــوصــات«. وقــال البنك فــي مــذكــرة لزبائنه 
أمــــس الــخــمــيــس، إن االســتــثــمــار فـــي أشــبــاه 
ــاه  ــبـ ــات مــــربــــحــــًا، ووصـــــــف أشـ ــ املـــــوصـــــات بــ

املوصات بأنها أصبحت »سلعة حرجة«. 
ويــعــانــي الــعــالــم مـــن نــقــص كــبــيــر فـــي إنــتــاج 
الطلب  لتلبية  الكافية  اإللكترونية  الشرائح 
الــعــاملــي املـــتـــزايـــد. وارتـــفـــعـــت أســهــم شــركــات 
الرقائق في األســواق العاملية، إذ ارتفع سعر 
سهم شركة »أيه أس أم أل«الهولندية للرقائق 
بنسبة 35% إلى 534.70 يورو حتى منتصف 

أمس الخميس، كما ارتفعت مبيعات الشركة 
بنسبة %30. 

وحـــســـب تـــقـــاريـــر بــريــطــانــيــة، تــعــتــزم شــركــة 
ــتـــاج بشكل  ــر« وقـــف اإلنـ ــ »جـــاكـــوار النـــد روفـ
مــؤقــت فـــي اثــنــني مـــن مــصــانــعــهــا الــرئــيــســيــة 
فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة بسبب نــقــص الــرقــائــق، 
مما يبرز الصعوبات التي تواجهها صناعة 
الــســيــارات العاملية فــي تــأمــني إمــداداتــهــا من 
أشـــبـــاه املـــوصـــات. وفـــي تــصــريــح لصحيفة 
»الـــــــغـــــــارديـــــــان«، أكــــــــدت شــــركــــة »جــــــاكــــــوار« 
املتخصصة في القطاع الفاخر، أنها ستعلق 

اإلنـــتـــاج لــفــتــرة مـــحـــدودة فــي مصنعيها في 
اعتبارًا  و»ميرسيسايد«  ميدالندز«  »ويست 

من اإلثنني املقبل. 
ومـــن املــقــرر أن يستمر اإلغــــاق ملـــدة أســبــوع 
عــــلــــى األقــــــــــل، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن الـــشـــركـــة 
ستواصل مراقبة إمداداتها من الرقائق قبل 
االلـــتـــزام بــتــاريــخ إعــــادة الــفــتــح. وأثــــرت أزمــة 
العاملية على نطاق  املــوصــات  نقص أشــبــاه 
واسع على أعمال العديد من الشركات منها 
و»سامسونج«  و»مايكروسوفت«،  »سوني« 

وعدد من مصنعي السيارات في أميركا. 
وفي ذات الشأن، تتوقع »فولفو« حدوث مزيد 
من تعطل ساسل التوريد لديها بسبب أزمة 
نقص أشباه املوصات التي أجبرتها بالفعل 
على وقف اإلنتاج. وأعلنت الشركة السويدية 
أمس الخميس، أنها ال تستبعد تعطل املزيد 
من اإلنــتــاج لديها، بعدما حــذرت في الشهر 
املاضي من أن اإلنتاج قد يتوقف ملدة تتراوح 
ما بني أسبوعني إلى أربعة أسابيع في الربع 
الــجــاري. كما حـــذرت »فــولــفــو« مــن أن توقف 
اإلنتاج قد يمتد إلى أجــزاء أخرى في نشاط 
ــا حــافــات 

ً
أعــمــالــهــا، إذ تصنع الــشــركــة أيــض

ومحركات للقوارب.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ، 
قال املدير التنفيذي »مارتن لوندستيدت« إن 
املوصات  ألشباه  العاملية  التوريد  ساسل 
واملكونات األخرى ال تزال غير مستقرة على 
بشأن  اليقني  عــدم  حــالــة  أن  كما  كبير،  نحو 
ــزال مــرتــفــعــة، مــشــيــرًا إلـــى أن  الـــتـــطـــورات ال تــ
الــشــركــة تــعــزز اســتــعــداداتــهــا لــزيــادة اإلنــتــاج 
األربــاح  ارتــفــاع  الشركة  أمــكــن. وأعلنت  كلما 
إلــــى 11.82  بــنــحــو %66  لــديــهــا  الــتــشــغــيــلــيــة 
مليار كرونة سويدية )1.4 مليار دوالر( في 

الربع األول من العام الجاري.

»آي جــــي« املــتــخــصــصــة فـــي الـــعـــمـــات، في 
ــار الـــصـــرف  ــثــــاثــــاء، إن تـــجـ ــوم الــ ــ تــحــلــيــل يـ
بــــاتــــوا يـــرســـمـــون صــــــورة ورديـــــــة ملــســتــقــبــل 
اإلسترليني، وإن 38% منهم يبيعون حاليًا 

الدوالر ويشترون العملة البريطانية.
عــوامــل رئيسية   4 أن هناك  ويــرى محللون 
االستثمارات  تدفق  هي  اإلسترليني،  تدعم 
األجــنــبــيــة عــلــى الــســوق الــبــريــطــانــي وقــطــاع 
ــنــــشــــاط  ــال عــــــــــودة الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الـــــــعـــــــقـــــــارات، واحــ
االقــتــصــادي فــي بريطانيا بــأســرع مــن دول 
االتحاد األوروبــي، وتوجهات أثرياء هونغ 
كونغ لانتقال إلى بريطانيا وسط املعاناة 
الــتــي يــجــدونــهــا مــن الــقــبــضــة األمــنــيــة التي 
تــمــارســهــا حــكــومــة الـــبـــر الــصــيــنــي عــلــيــهــم. 
إلــى تــوقــعــات متفائلة بــشــأن النمو  إضــافــة 
واملقبل.  الجاري  العامني  خال  االقتصادي 
في هــذا الشأن، قــال 70 اقتصاديًا في مسح 
الــبــريــطــانــي، إنــه  حـــول مستقبل االقــتــصــاد 
 2021 فــي   %5.0 بنسبة  الــنــمــو  نــحــو  يتجه 
نسبة  مـــن  أعـــلـــى  وهـــــذا   ،2022 فـــي  و%5.5 
النمو املتوقعة لاقتصاد األوروبــي بنسبة 

3.5% في العام الجاري.
االقتصاد  يستفيد  أن  محللون  يتوقع  كما 
بعد  أي  املقبلة،  الــشــهــور  خــال  البريطاني 
الــفــتــح الــكــامــل مـــن دورة انــتــعــاش شــرائــيــة 
يدعمها ارتفاع معدل االدخــار لألسر، الذي 
مـــــــــارس/آذار في  بــنــســبــة 16.1% مــنــذ  نــمــا 
2020، وكذلك ارتفاع االستثمار في األعمال 

التجارية الذي نما بنسبة %5.9.

من جانبها، قالت شركة تدقيق الحسابات 
الــعــاملــيــة »كـــى بـــي أم جــــي«، فـــي تــقــريــر يــوم 
األربـــعـــاء، إن صــنــاديــق االســتــثــمــار العاملية 
أكــثــر مــن تلك  فــي بريطانيا  نــفــذت صفقات 
ــتـــي نــفــذتــهــا فــــي أوروبـــــــــا، إذ أن مــــن بــني  الـ
أكــبــر 10 صــفــقــات اســتــثــمــاريــة كــبــرى نفذت 
خــال الــربــع األول فــي أوروبــــا، كــان نصيب 
بــريــطــانــيــا 70% مــنــهــا، وبــقــيــمــة بــلــغــت 5.1 
مليارات جنيه إسترليني. وفي ذات الصدد، 
قالت وكالة »نايت فرانك« العقارية إن لندن 
ــى بـــني املــــدن الــجــاذبــة  ــ احــتــلــت املــرتــبــة األولـ

للصفقات العقارية الفاخرة.
ــــرى الـــخـــبـــيـــرة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــتــحــلــيــل  وتــ
الــعــمــات فــي مــصــرف »بــانــك أوف أمــيــركــا«، 
كماال شارما، إن قدرة بريطانيا على جذب 
ارتــفــاع  وراء  كــانــت  األجنبية  االســتــثــمــارات 
اإلســتــرلــيــنــي. ولـــكـــن شـــارمـــا تــشــيــر إلــــى أن 
مدى  على  سيعتمد  اإلسترليني  مستقبل 
تــواصــل جــذب الــبــاد لــاســتــثــمــارات. ويــرى 
ــانــــب أن األصـــــــول املــقــيــمــة  مــســتــثــمــرون أجــ
بــاإلســتــرلــيــنــي ال تــــزال رخــيــصــة فــي الــوقــت 
ــن، وبــالــتــالــي يــمــكــن تــحــقــيــق ربــحــيــة  ــراهــ الــ
الــدوالريــة  بــاألصــول  مقارنة  منها،  مرتفعة 
املتضخمة، وكذلك بمعدالت الفائدة السالبة 

في منطقة اليورو.
ومـــن بـــني الــعــوامــل الــتــي ســاهــمــت فـــي دعــم 
ــــورو، تــقــدم  ــيـ ــ ســـعـــر اإلســـتـــرلـــيـــنـــي مـــقـــابـــل الـ
ــيــــروس  ــيـــم ضـــــد فــ ــعـ ــتـــطـ بـــريـــطـــانـــيـــا فـــــي الـ
مــن   %60 مــــن  ــر  ــثــ أكــ إن  إذ  »كــــــوفــــــيــــــد-19«، 
الـــبـــالـــغـــني حـــصـــلـــوا عـــلـــى جـــرعـــة الــتــطــعــيــم 
األولــى، وإن ثلث العدد حصلوا على تزايد 
الــــرهــــان فـــي أســــــواق الـــصـــرف عــلــى ارتـــفـــاع 
الــعــمــلــة الــبــريــطــانــيــة خــــال الـــعـــام الـــجـــاري 

مقابل العمات الرئيسية.

أزمة الرقائق تهدد صناعة السيارات4 عوامل وراء ارتفاع اإلسترليني في 2021

يــقــيــمــون بــهــا، فــيــمــا أطــلــقــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
فـــي إســطــنــبــول بـــدورهـــا عــمــلــيــة تــحــقــيــق في 
القضية، تحت بند »تشكيل عصابة منظمة 
الرتـــكـــاب الـــجـــرائـــم«، و»االحـــتـــيـــال الــنــوعــي«، 
ــوات الـــشـــرطـــة لــتــفــتــيــش مــقــر  ــ ــــال قــ ــ ــم إرسـ ــ وتـ
الشركة في مدينة إسطنبول، الخميس، التي 
غادرتها الحقا بعدما وجدت مكاتب الشركة 
مــغــلــقــة وال يــوجــد أحـــد فــيــهــا مـــن املــوظــفــني، 
وعــلــم الحــقــا أنــه بسبب وبـــاء كــورونــا يعمل 

كبيرا لــدى الــشــارع الــتــركــي، وتــصــدر الترند 
في وسائل التواصل االجتماعي منذ يومني.

تــلــك بقصة نصب  وذّكــــرت قضية االحــتــيــال 
أخــــرى وقــعــت قــبــل ســـنـــوات مـــن قــبــل الــشــاب 
الــتــركــي محمد آيـــدن، الـــذي جمع أمـــوال 132 
ألف مواطن الستثمارها في مشروع زراعي 
أنه فر بعد جمعه 1.140 مليار  حيواني، إال 
لــيــرات(،  يــعــادل 8.28  )1 دوالر  تــركــيــة  لــيــرة 
ونشر الحقا صــورا في عــدد من دول العالم 

إلــى مقر  املوظفون عن بعد، دون حضورهم 
يعملون  مــوظــفــا   40-30 هــنــاك  وأن  الــشــركــة، 

بالشركة.
وشهدت األيام املاضية قيام عدد من العماء 
بالتواصل مع الشركة، لكن دون جدوى، فيما 
أفـــــادت مــعــلــومــات مـــن إدارة املــقــر الــتــجــاري 
بــأن األيــام السابقة شهدت إخــراج صناديق 
كرتونية من الشركة دون الشعور بوجود أي 
شبهة في ذلك، في حني أن الحدث القى صدى 

ومنها أميركا الاتينية وهو في يخت فاخر، 
ويتجول في أماكن فارهة.

كما   Thodex بـــورصـــة  أو  »ثـــودكـــس«  شــركــة 
ــأســـســـت فــي  يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا مــــؤســــســــوهــــا، تـ
ــيــــرة حققت  األخــ الـــفـــتـــرة  وفــــي   ،2017 الـــعـــام 
أربـــاحـــا كــبــيــرة، وفـــق أرقــــام بـــورصـــات عملة 
رقــمــيــة عــاملــيــة، وفـــي 17 مــن الــشــهــر الــجــاري، 
كشفت أرقام بورصات »كوين ماركت كاب«، 
و»كوينغيسكو«، أن شركة »ثودكس« حققت 

حجم أعمال بلغ مليارين و334 مليون دوالر، 
وهــو رقــم قياسي فــي 3 أشهر وبــفــارق كبير 
جــدا. وبآخر أرقــام »كوين ماركت كــاب«، فإن 
أعــمــال بــورصــة »ثـــودكـــس« الــتــركــيــة تــركــزت 
كــــويــــن، و%3  بـــأعـــمـــال دوجـــــــي  مـــنـــهـــا   %53
ريبل،  و%7.4  اليــتــكــويــن،  و%3.3  بيتكوين، 
عرضا،  قــدمــت  الــشــركــة  أن  كما  تيثر،  و%13 
الــشــهــر املــــاضــــي، بــأنــهــا تـــقـــدم مــلــيــونــني من 
عــمــات دوجـــي كــويــن هــديــة للعماء الــجــدد، 
بـــواقـــع 150 عــمــلــة لــكــل مــشــتــرك جـــديـــد، كما 
أنها عرضت سيارة بورش هدية للمشتركني 

واملستثمرين سابقا.
ــال  ــيـ ــتـ ــا أن عـــمـــلـــيـــة االحـ ــــت أيــــضــ ــــافـ ومــــــن الـ
الواسعة النطاق تلك، جاءت بعد أيام قليلة 
مـــن حــظــر املـــصـــرف املـــركـــزي الــتــركــي تــــداول 
الــعــمــات الــرقــمــيــة فــي الــبــاد، ملــا تحمله من 
املالية،  واملــوجــودات  املمتلكات  على  مخاطر 
وعدم خضوعها للرقابة والقوانني والقيود، 
ــاب إمــكــانــيــة  ــيـ وعـــــدم وجـــــود مــمــثــل لـــهـــا، وغـ
هذه  مــن  املطلوبة  املعلومات  على  الحصول 
البورصات والشركات، مع ما تحمل أيضا من 
مخاطر على األطراف املستثمرة، وخسائر ال 
يمكن أن تعوض، ما يجعلها خيارا غير آمن 
في التعامات املالية، بحسب إعان املصرف 
أن  التركية  املعارضة  اعتبرت  فيما  املــركــزي، 
الشركة،  مراقبة  عــدم  عــن  مسؤولة  الحكومة 
املستثمرين  عــددا كبيرا من  التي استقطبت 
ــاد املـــتـــحـــدث بــاســم  ــ بـــوقـــت ســــريــــع، حـــيـــث أفــ
في  أوزل،  أوزغـــور  الجمهوري  الشعب  حــزب 
تصريح صحافي، بأن »الحكومة من الواجب 
يتم  عندما  تحصل  كثافة  أي  مراقبة  عليها 
جــمــع األمــــــوال بــهــذه الــطــريــقــة، ألن شــبــهــات 

كبيرة بالفساد تحوم حولها«.
قال  جــوكــتــان،  إسماعيل  الــتــركــي  الصحافي 
»العربي الجديد«، إن »أغلب املؤشرات تشير  لـ
حتى اآلن إلى وجود حالة من االحتيال، رغم 
أن محامي الشركة حاول إعطاء انطباع بأن 
األجواء الحالية طبيعية، وأن هذا األمر غير 
النتائج إال أن تجارة  صحيح. ومهما تكون 
الــعــمــات الــرقــمــيــة فـــي تــركــيــا تــعــرضــت إلــى 
حسب  القضية،  هــذه  بسبب  كبرى  انتكاسة 
الصحافي التركي، الذي يؤكد أن االنتكاسة 
الــشــارع واملستثمرين  لــدى  الثقة  ستقلل من 
ــوال بــتــلــك الــعــمــات املــشــفــرة،  ــ وأصـــحـــاب األمـ
الرقمية  العمات  تجارة  نهاية  تعلن  وربما 
ــــي ظــل  ــة فـ ــاصــ ــن قـــبـــل األتــــــــــــراك، خــ ــ فـــعـــلـــيـــا مـ
منعها من التداول من قبل املصرف املركزي 

واملخاطر الكبرى املتعلقة بها.

بيانا أمس باسم مالكها   Thodex نشر الموقع اإللكتروني لشركة ثودكس
صحيح،  غير  أغلبها  تداولها،  يتم  التي  »المزاعم  أن  فيه  جاء  »أوزر« 
 25 بلغت  خسائر  تحملهم  ولم  عمالئها،  من  بأّيٍ  تغدر  لم  الشركة  وأن 
 2018 العام  في  تركية  ليرة  مليون 
وأضاف  إلكترونية،  هجمات  بسبب 
أظهر  الحسابات  في  »التدقيق  أن 
المشتركين  بــعــض  تمكن  عـــدم 
بسبب  حساباتهم  إلى  الوصول  من 
بمبلغ  االحتيال  ومزاعم  القرصنة، 
مشترك  ألف   391 على  دوالر  ملياري 
غير صحيحة، حيث إن المشاكل عانى 

منها نحو 30 ألف مشترك فقط«.

الشركة: المشاكل تخّص 30 ألفًا

مال وسياسة

ساهمت 4 عوامل في 
ارتفاع الجنيه اإلسترليني 

في أسواق الصرف 
خالل 2021، منها سرعة 

عمليات التطعيم 
والتوقعات المتفائلة

رؤية

سهام معط اهلل 

ر الرئيس جو بايدن طّي صفحة  بعد مرور عقدين من الزمن، قرَّ
األول من  من  ابــتــداًء  أفغانستان  في  األميركي  العسكري  الــوجــود 
ف الواليات املتحدة 

َّ
 كل

ً
أيار/ مايو 2021، ليزيح بذلك عبئًا ماليًا ثقيال

أكثر من ترليوني دوالر.
ــاب  ــج بتطهير أفــغــانــســتــان مـــن اإلرهــ وعــلــى الــنــقــيــض مـــن الــتــحــجُّ
الواليات املتحدة  وتحويلها إلى بلد ينعم باألمن واألمــان، ستترك 
ــوأ بكثير مــن ذلـــك الـــذي وجــدتــهــا عليه  أفــغــانــســتــان فــي وضـــع أسـ
بعد أن عاثت فيها خرابًا وفسادًا ودمــارًا. فقد بدأت األمور تسوء 
لت واشنطن انتباهها إلى  بشكل خطير في أفغانستان عندما حوَّ
على  والسيطرة  نفوذها  من بسط  طالبان  نت حركة 

َّ
وتمك العراق، 

نصف البالد بفضل أربــاح تجارة األفيون ودعــم جهاز املخابرات 
الباكستاني.

ــد سحب 
ِّ
يــؤك بــايــدن  هــو  هــا  أفغانستان،  على  للحرب  تأييده  بعد 

جــمــيــع الـــقـــوات األمــيــركــيــة بــشــكــل تـــام مـــن هــنــاك بــحــلــول الــذكــرى 
ــد بــالــتــزام بــالده  الــعــشــريــن لــهــجــمــات 11 أيـــلـــول/ سبتمبر، ويــتــعــهَّ
على  منه  ليس حرصًا  املنتخبة  األفغانية  الحكومة  تجاه  املستمّر 
األميركية وضمانًا  املصالح  على  بل حرصًا  أفغانستان،  مصالح 

ى من الخاليا اإلرهابية. 
َّ
للسيطرة على ما تبق

بايدن على يقني في قرارة نفسه أّن الحرب لن تنتهي بمجّرد سحب 
قّوات بالده من أفغانستان، حيث ستستمّر الحرب بها أو بدونها، 
خذ هذه الخطوة، وحذا حذو الرئيس السابق باراك أوباما 

َّ
ه ات

ّ
ولكن

ر إسدال الستار رسميًا على حرب العراق في عام 2011،  الذي قرَّ
والعسكري  املالي  الدعم  عــبء  املتحدة من  الــواليــات  بغية تخليص 
ملكافحة اإلرهاب في أفغانستان. يرى أغلب األميركيني أّن الواليات 
ر بنحو 2442  قدَّ

ُ
بت في خسائر فادحة في األرواح ت املتحدة تسبَّ

 من 
ً
ــراد الــجــيــش األمــيــركــي و3936 قــتــيــال ــ  فـــي صــفــوف أفـ

ً
قــتــيــال

املــتــعــاقــديــن األمــيــركــيــني وعــشــرات اآلالف مــن الــضــحــايــا املــدنــيــني، 
 عن 20 ألف جريح، وكانت ترمي مليارات الدوالرات في بلد 

ً
فضال

ف ومكسور بشكل يستحيل إصالحه. 
ِّ
متخل

في 15 نيسان/ إبريل 2021، أصدر معهد واتسون للشؤون الدولية 
بـــراون األمــيــركــيــة تــقــريــرًا بــعــنــوان »التكاليف  والــعــامــة فــي جامعة 
أفغانستان:  في  األميركية  للحرب  اآلن  حتى  واملوازناتية  البشرية 
 Human and Budgetary Costs to Date of the« »2021-2001
U.S. War in Afghanistan, 2001-2021« أشار إلى أّن تكاليف 
الحرب وصلت إلى 2.261 تريليون دوالر، وهو مبلغ تقشعّر  تلك 
له أبدان دافعي الضرائب في الواليات املتحدة، وكان من املفروض 
استثماره  خــالل  من  األميركيني  مصالح  لخدمة  تسخيره  يتّم  أن 
التعليم وتقديم خدمات  التحتية، وتحسني جودة  البنى  في تعزيز 
الرعاية الصحية الشاملة كخطوة مهمة لكسر حلقة الفقر والبطالة 
هذا  ن  وتضمَّ األميركيني.  مــن  واســعــة  حياة شريحة  ص  تنغِّ التي 
لة لتلك التكلفة الباهظة بواقع 933 مليار دوالر  التقرير فاتورة ُمفصَّ
الدفاع، 59 مليار دوالر لوزارة  لــوزارة  لعمليات الطوارئ الخارجية 
بالحرب  املرتبطة  الــزيــادات  مليزانية  دوالر  مليار  و443  الخارجية، 
املحاربني  قدامى  لرعاية  دوالر  مليار  و296  الدفاع،  لــوزارة  التابعة 
رة على  قدَّ

ُ
في الحرب األفغانية، و530 مليار دوالر كقيمة للفائدة امل

قروض الحرب. 
د التقرير أّن تلك التكلفة اإلجمالية ال تشمل األموال التي تلتزم 

َّ
وأك

للمحاربني  الحياة  مدى  الرعاية  على  بإنفاقها  األميركية  الحكومة 
القدامى األميركيني في أفغانستان، وال مدفوعات الفوائد املستقبلية 
قتَرضة لتمويل تلك الحرب، وهذا ما يعكس ضخامة 

ُ
على األموال امل

التكلفة الفعلية والحقيقية لتلك الحرب الضارية.
املالية  للمساهمة  تبيانه  عــدم  هــو  التقرير  هــذا  على  يعاب  مــا  لكن 
ــدة  ــؤيِّ

ُ
لها وامل الحليفة  الــدول  أميركا من  التي حصلت عليها  املهمة 

العسكري  ل 
ُّ
التدخ صمد  ملا  لوالها  والتي  العسكرية،  لسياساتها 

ر لــنــا هــذا  األمــيــركــي عــشــريــن ســنــة فــي أفــغــانــســتــان، حــيــث ُيـــصـــوِّ
الوحيد  ل  موِّ

ُ
امل املتحدة هي  الواليات  وكــأّن  بأرقام موجزة  التقرير 

من  م  ــقــدَّ
ُ
امل السخّي  املالي  الدعم  ُمتجاهال  أفغانستان،  في  للحرب 

الناتو وأطــراف أخــرى للبنتاغون في  الــدول األعضاء لحلف  طرف 
الحرب األميركية على األراضي األفغانية.

هذا  إلــى  لتصل  دوالر  تريليون   2.261 البالغة  الــفــاتــورة  كــانــت  مــا 
املبلغ الخيالي لوال ممارسات االحتيال والتبذير وسوء االستخدام، 
حيث أشار تقرير صادر في تشرين األول/ أكتوبر 2020 عن هيئة 
 Special« )املفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان )سيغار
Inspector General for Afghanistan Reconstruction«، وهي 
دافعي  أمــوال  ع  تتبُّ في  صة  للكونغرس متخصِّ تابعة  رقابية  جهة 
الضرائب األميركيني التي تمَّ إنفاقها على الحرب في أفغانستان، 
 عــن 19 

ّ
الــواليــات املتحدة مــا ال يقل فت 

َّ
إلــى أّن تلك املــمــارســات كل

اإلعمار في  تــمَّ تخصيصها إلعــادة  التي  أموالها  مليار دوالر من 
أفغانستان خالل الفترة املمتدة من أيار/ مايو 2009 إلى 31 كانون 

األول/ ديسمبر 2019. 
رة  قدَّ

ُ
امل الخسائر  بــأّن نسبة 90 باملائة من تلك  التقرير  وأفــاد هذا 

بـ 19 مليار دوالر كانت ناتجة عن التبديد واإلنفاق بال مباالة، و9 
باملائة منها  فتها ممارسات االحتيال، و1 

َّ
الخسائر خل باملائة من 

ب بها سوء االستخدام.  تسبَّ
دت هيئة »سيغار« خسارة أميركا حوالي 1.8 مليار دوالر  كما حدَّ
املمتدة  الفترة  االستخدام خالل  وإســاءة  االحتيال  التبديد،  بسبب 
إلـــى 31 كــانــون األول/ ديسمبر  يــنــايــر 2018  الــثــانــي/  مــن كــانــون 
باألموال  قًا 

ِّ
متعل مليار دوالر   1.6 مبلغ  لها  فقط، وأضافت   2019

وتحقيق  املــخــدرات  مكافحة  فــي  فشلت  التي  للبرامج  صة  املخصَّ
االســتــقــرار فــي أفغانستان، وذلــك عــالوة على حــوالــي 15.5 مليار 
بــني عامي 2009  األســبــاب  لنفس  املتحدة  الــواليــات  دوالر فقدتها 
باملائة  ــع 47  وتــتــبُّ بــمــراجــعــة  »ســيــغــار«  قــامــت هيئة  كــمــا  و2017. 
إعــمــار  إلعـــــادة  تـــمَّ تخصيصها  دوالر  مــلــيــار   134 مـــن  فــحــســب 
أفغانستان منذ عام 2002، وهذا ما يعكس حقيقة مّرة ومجحفة 
 دافعي الضرائب األميركيني مفادها بأّن قسطًا 

ّ
وغير عادلة بحق

كبيرًا من 2.261 تريليون دوالر ذهب جفاًء.
خالصة القول إّن بايدن يريد أن يتحاشى، قدر استطاعته، انتقادات 
دافعي الضرائب األميركيني الذين ضاقوا ذرعًا بهدر أموالهم على 
حرب ال طائل منها، ويــدرك تمامًا أّن أي استثمار في أفغانستان 
 انعدام املساءلة وأوضــاع الفساد املستشري 

ّ
لن يؤتي أكله في ظل

ه على أتم 
ّ
في البالد بصورة غير مشهودة وال معهودة، كما يبدو أن

االقتناع بأّن تحقيق االستقرار في أفغانستان قد غدا أمرًا ميؤوسًا 
ر أن يمضي قدمًا وال يلتفت يمنة ويسرة  منه، وال أمل فيه، لذلك قرَّ

لحال بلد أصبح أسوأ مما كان عليه قبل 20 عامًا.

بايدن يتخلّص 
من العبء المالي الزائد
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