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غزة تزيل أنقاض العدوان
غزة ـ يوسف أبو وطفة

بـــــــدأت األنــــشــــطــــة االقـــتـــصـــاديـــة 
ــاع غــــــزة فــي  ــطــ ــــي قــ املـــخـــتـــلـــفـــة فـ
إزالة الدمار الذي خلفه العدوان 
الــذي استمر 11 يومًا،  اإلسرائيلي األخير 
واالقتصادية  التحتية  البنية  واســتــهــدف 
املــواطــنــن، مخلفًا خــســائــر مالية  ومــنــازل 
ــنــــون عـــلـــى إصــــاح  كـــبـــيـــرة. وأقــــبــــل مــــواطــ
الــغــارات  مــن  املــتــضــررة  التجارية  محالهم 
الــتــي شــنــهــا جــيــش االحـــتـــال، كــمــا عـــادت 
ــاد  ــى فــتــح أبـــوابـــهـــا وعـ ــــس، إلــ املـــقـــاهـــي، أمـ
ــادون إلـــــــى الــــبــــحــــر. وقـــــــــال نــقــيــب  ــ ــيــ ــ ــــصــ الــ
»العربي  الصيادين في غزة، نزار عياش، لـ
الــجــديــد« إن القصف اإلســرائــيــلــي دمــر ما 
 عن 

ً
ــًا، فــضــا يــزيــد عــلــى 20 مــركــبــًا وقــــاربــ

دمــار عــدد من محركات املركبات الخاصة 
بــالــصــيــاديــن وهـــو مــا مــن شــأنــه أن يحرم 
ــاديـــن والــــعــــمــــال مــن  ــيـ ــن الـــصـ الــــعــــشــــرات مــ

مصدر دخلهم الوحيد خال الفترة املقبلة. 
الشرطة  فــإن  الفلسطيني،  النقابي  ووفـــق 
ــا حــركــة  ــرهـ ــديـ ــي غـــــزة الـــتـــي تـ الـــبـــحـــريـــة فــ
بالنزول  للصيادين  قد سمحت  »حماس« 
إلـــى الــبــحــر، بــالــرغــم مـــن عـــدم وجــــود قـــرار 
املفروض  البحري  القيد  ينهي  إسرائيلي 
على القطاع لألسبوع الثاني على التوالي، 
حيث تمكن عدد من الصيادين من النزول 

ملسافات قريبة. 
ــدد مـــركـــبـــات الـــصـــيـــد بــمــخــتــلــف  ــ ــقــــدر عـ ويــ
أنـــواعـــهـــا فـــي الـــقـــطـــاع بــنــحــو ألــــف مــركــبــة 
ــــدر عــــدد  ــقـ ــ بـــمـــخـــتـــلـــف أنـــــواعـــــهـــــا، فـــيـــمـــا يـ
وال  صــــيــــاد.   4500 بـــحـــوالـــي  الـــصـــيـــاديـــن 
تقتصر اعــتــداءات االحــتــال على الــعــدوان 
اإلسرائيلي أو إغاق البحر، إذ تاعب في 
السنوات الثاث األخيرة بمساحة الصيد، 
إلـــى مناطق  الــشــاطــئ  وعــمــل عــلــى تقسيم 
، عدا 

ً
تــتــراوح مــا بــن 3 أمــيــال إلــى 15 مــيــا

عن عمليات االستهداف اليومي. وفي حي 

الرمال، غربي مدينة غزة، يحصي التاجر 
أبــو أمــن الشرفا، خسائره املــاديــة، مشيرا 
في تصريحات لوكالة األنــاضــول، إلى أنه 
جــــاء ملــحــاولــة تــنــظــيــف وإصـــــاح وتــرمــيــم 
ــادة تــركــيــب أبــــواب  ــ ــ ــتـــجـــاري، وإعـ ــه الـ

ّ
مــحــل

دّمرة.
ُ
بديلة عن تلك امل

ــر األعـــــبـــــاء عــلــى  ــ ــيـ ــ ــع الــــــعــــــدوان األخـ ــ ــرفـ ــ ويـ
االقتصاد املأزوم في القطاع، ومن املتوقع 
املرتفعة  والبطالة  الفقر  معدالت  يفاقم  أن 
باألساس، وهو ما يتطلب تدخات عاجلة 
لتنفيذ عملية إعمار واسعة النطاق. وقبيل 
بــدء الــعــدوان على القطاع ســارع االحتال 
التـــخـــاذ خـــطـــوات تــصــعــيــديــة تــمــثــلــت في 
أمــام حركة البضائع، ومنع  إغــاق املعابر 
ــــدات والــــــوقــــــود الـــخـــاص  ــاعـ ــ ــــسـ وصـــــــول املـ
ومنع  الــوحــيــدة،  الكهرباء  توليد  بمحطة 
حركة األفراد عبر معبر بيت حانون/إيرز 

ومنع دخول الصيادين للبحر.
وقـــــــــال وزيـــــــــر االقـــــتـــــصـــــاد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 

اإلســرائــيــلــي  الـــعـــدوان  إن  العسيلي،  خــالــد 
ــر 15 مـــصـــنـــعـــًا فــي  ــ ــ ــزة دمـ ــ ــ عــــلــــى قــــطــــاع غـ
املـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــالـــقـــطـــاع، مـــشـــيـــرا، 
ــديــــث إلذاعـــــــــة »صــــــــوت فـــلـــســـطـــن«،  ــــي حــ  فـ
إلــى أن املصانع املستهدفة تختص  أمــس، 
ر إلــى  ــدَّ ـــصـ

ُ
بــتــصــنــيــع مــنــتــجــات مــخــتــلــفــة ت

ــرار  ــ ــى أن حــصــر األضـ ــارج، مــشــيــرًا إلــ ــخــ الــ
الكثير  يحتاج  نهائية  والخسائر بصورة 
الفلسطيني،  الـــوزيـــر  ــرب  ــ وأعـ الـــوقـــت.  مـــن 
وفــقــًا ملــا نقلت وكــالــة األنــبــاء الفلسطينية 
»وفــــــا« عـــن أمـــلـــه فـــي أن تــتــمــكــن الــجــهــات 
املانحة من تقديم كل ما يخفف من معاناة 
ــي قـــطـــاع  ــ ــاء الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـ ــ ــنـ ــ أبـ
غــــزة. مــن جــانــبــه، كــشــف وزيــــر االتــصــاالت 
وتــكــنــولــوجــيــا املـــعـــلـــومـــات الــفــلــســطــيــنــي، 
الــعــدوان اإلسرائيلي  إسحق ســدر، عــن أن 
ــاالت  ســـّبـــب دمــــــــارًا كـــبـــيـــرًا لــشــبــكــة االتــــصــ
واإلنترنت، األمــر الــذي أدى إلى تضرر 70 

ألف مستخدم للشبكة.

طهران ـ صابر غل عنبري

يترقب االقتصاد اإليراني انفراجة في ضوء مؤشرات 
حـــول إمــكــانــيــة رفـــع الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة بــنــاء على 
مباحثات فيينا غير املباشرة بن طهران وواشنطن 
الــنــووي، حيث تظهر بيانات رسمية  بشأن االتــفــاق 
تــأثــيــر الــعــقــوبــات عــلــى تــجــارة الـــدولـــة. كــمــا تــواصــل 
املختلفة،  األنشطة  استقبال  رغــم  نزيفها  الــبــورصــة 
املباحثات الــجــاريــة بنوع مــن الــتــفــاؤل. وأعــلــن وزيــر 
الصناعة واملناجم والتجارة اإليراني، علي رضا رزم 
الخارجية  التجارة  أن حجم  السبت،  أمس  حسيني، 

اإليرانية من الــصــادرات والــــواردات بلغ خــال العام 
ــارس/آذار 2020 إلــى نفس  ــ املــالــي املــاضــي )مــن 21 مـ
الــفــتــرة مــن الــعــام الــجــاري( حــوالــي 75 مليار دوالر، 
ــده شــركــة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات، إن 

ّ
قـــائـــا، خـــال تــفــق

تتوقف«،  لم  الباد  في  االقتصادية  التنمية  »وتيرة 
الــرقــم فــي التجارة الخارجية  وإن بــاده حققت هــذا 
فــــي ظــــل ظــــــروف الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة املـــفـــروضـــة 
عن  تقل  التجارة  قيمة  لكن  كــورونــا.  وتفشي  عليها 
العام السابق والذي سجل، وفق البيانات الرسمية، 
نحو 85.1 مليار دوالر. وتواجه إيران مشكلة كبيرة 
ــال عــوائــد صــادراتــهــا بالنقد األجــنــبــي، في  فــي إدخــ

ظـــل الــحــظــر األمــيــركــي الــشــامــل عــلــى الــقــطــاع املــالــي 
العمل  يتم  األحــيــان،  لذلك ففي كثير من  واملصرفي، 
وفـــق مــبــدأ املــقــايــضــة. وعــلــى الــرغــم مــن تصريحات 
خـــال  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  مـــوافـــقـــة  ــول  ــ حــ ــة  ــيــ ــرانــ إيــ
مباحثات فيينا التي انطلقت في الثاني من إبريل/
نيسان املاضي، على رفع العقوبات الرئيسية، منها 
في قطاعي النفط واملصارف، لم تتوصل املباحثات 
إلــــى اتـــفـــاق بـــعـــد، والـــحـــديـــث يـــــدور حــــول اســتــمــرار 
الــخــافــات بــشــأن قضايا مهمة أخـــرى لــم تــحــل. لكن 
األنباء اإليجابية التي خرجت من فيينا، خال األيام 
املــاضــيــة، كــانــت لــهــا مــفــاعــيــلــهــا فـــي ســـوق الــعــمــات 

األجنبية في إيـــران، إذ رفعت قيمة الــريــال اإليــرانــي. 
وخــــال تــعــامــات، أمــــس، بــلــغ ســعــر الــصــرف 228.8 
ألف ريال للدوالر الواحد، بينما كان السعر قبل بدء 

املفاوضات نحو 260 ألف ريال.
وعلى عكس تأثر سوق العمات باألجواء التفاؤلية، 
لم يرصد »العربي الجديد« تحسنا ألسعار السلع في 
األسواق، والتي تسجل ارتفاعا مستمرًا. كما تواصل 
البورصة نزيفها منذ 9 أشهر، لتخسر خال تعامات، 
أمس، أكثر من 27 ألف نقطة بهبوط املؤشر إلى نحو 
في  املستمر  الــتــراجــع  وتسببت  نــقــطــة.  مــلــيــون   1.12

خسارة املستثمرين نحو 70% من أموالهم.

عائدات إيران تنتظر انفراجة: البورصة تواصل النزيف

تحذير كويتي 
من العمالت االفتراضية

حذر بنك الكويت املركزي، مجددا، 
من مخاطر االستثمار في العمالت 

االفتراضية، وذلك في مواجهة 
دعوات متزايدة بني الكويتيني 

لالستثمار في هذه العمالت في 
اآلونة األخيرة. وقال البنك، في 

بيان صحافي أوردته وكالة األنباء 

الكويتية أمس، إن التحذيرات من 
هذه األصول ترجع إلى طبيعتها 

والتذبذب الحاد في أسعارها، 
إضافة إلى عدم خضوعها ألي 

جهة رقابية أو تنظيمية في 
الكويت، ما يعرض املضاربني 
فيها لخسائر كبيرة، فضال 

عن احتمالية تعرضهم لعمليات 
االحتيال.

وأوضح أن األصول االفتراضية 
مثل بيتكوين ومثيالتها، والتي 

يطلق عليها البعض صفة 
)العمالت االفتراضية(، ال تمكن 

مقارنتها بالعمالت النقدية، 
فالعمالت النقدية تصدر عن دول 
كعملة وكرمز سيادي، وتخضع 
لجهة رقابية كالبنوك املركزية أو 

السلطات النقدية.

استقرار اإليجارات في قطر
توقع تقرير عقاري محلي 
انخفاض عوائد العقارات 

االستثمارية املرتبطة بالقطاع 
التجاري في قطر خالل الربع 

الثاني من العام الجاري، الفتا إلى 
أن تأثر عوائد القطاع السكني 

سيكون محدودا، في ظل استقرار 
إيجارات الوحدات السكنية على 

ذات القيم املسجلة في الربع األول 
في بعض املناطق، مع انخفاض 
طفيف في مناطق أخرى. وأكد 

التقرير الصادر عن شركة 
»األصمخ« للمشاريع العقارية، 

أمس، أن قطاع العقارات القطري 
استطاع، حتى اآلن، التعايش 

مع جائحة فيروس كورونا، من 
خالل دعم املبادرات الحكومية 

واتخاذ إجراءات احترازية من قبل 
املطورين وشركات إدارة األصول، 
التي جعلت التأثير السلبي لألزمة 
العاملية محدودا مقارنة بالقطاعات 

األخرى. وأضاف أن مالك العقارات، 
وبهدف اإلبقاء على مستويات 
اإلشغال دون تغيير، يقدمون 

عروضا للمستأجرين مثل اإلعفاء 
من قيم اإليجار لشهر أو شهرين.

زيادة الكهرباء في المغرب
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة 
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 

في املغرب ارتفاع إنتاج الطاقة 
الكهربائية بنسبة 0.7% على 

أساس سنوي خالل الربع األول 
من العام الجاري، مشيرة إلى أن 

مارس/ آذار وحده سجل نموًا 
بنسبة 6.7% مقارنة بنفس الشهر 

من العام املاضي 2020. وأشارت 
مديرية الدراسات والتوقعات املالية 

التابعة للوزارة، في تقرير لها، 
إلى انخفاض حجم الواردات من 
الطاقة الكهربائية بنسبة %31 

في الربع األول، بعد زيادة بنسبة 
99.3% خالل نفس الفترة من 

العام املاضي.

أخبار

الصين 
ال تتحدى 

الدوالر

أثارت خطوات الصن، نحو تطوير »يوان رقمي« ردود فعل كبيرة في األوساط التجارية واملالية العاملية، خاصة في ظل الحرب التجارية القائمة مع الواليات املتحدة، 
صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وسيطرة الدوالر على التعامات الدولية، إال أن بكن تقول إن عملتها الرقمية ال تتحدى الدوالر. ونقلت وكالة بلومبيرغ األميركية، 
أمس، عن تشو شياو تشوان، املحافظ السابق لبنك الشعب الصيني )املركزي(، خال منتدى في جامعة تشينغهوا في بكن، إن باده ال تهدف أبدا إلى تحدي وضع 
الدوالر باعتباره عملة احتياطية، واليوان الرقمي قد يساعد في تسهيل املدفوعات عبر الحدود. وعلى عكس العمات املشفرة مثل بيتكوين، لن يكون لليوان الرقمي 

أي افتراض بعدم الكشف عن هوية املتعامل به، وستكون قيمته ثابتة مثل اليوان املادي.

اقتصاد
Sunday 23 May 2021
األحد 23 مايو/ أيار 2021 م  11  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2456  السنة السابعة

)Getty(
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انقطاع يثير تساؤالت عن غاز 
االحتالل والربط مع مصر

45
اتفاقية  األردن  ــرم  أبـ
االحتالل  حكومة  مع 
سبتمبر/  في  اإلسرائيلي 
أيلول 2016 تنص على 
مليار   45 نــحــو  شـــراء 
الغاز  من  مكعب  متر 
الطبيعي على مدار 15 
 10 تبلغ  بقيمة  عامًا 

مليارات دوالر.

تحقيق

الحكومة تبرر انقطاع 
التيار بخلل في الربط 
الكهربائي مع مصر

األردن يستورد الغاز من 
إسرائيل منذ مطلع 2020 

لتشغيل محطات الكهرباء

عمان ـ زيد الدبيسية

ــام لــلــكــهــربــاء في  أربــــك انــقــطــاع تـ
األردن ألكثر من خمس ساعات، 
يــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، مختلف 
األنشطة في الدولة وأدى إلى شلل تام في 
بــعــض الــخــدمــات الــحــيــويــة، وســـط غموض 
فــي األســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى خــــروج شبكة 
ــة، مـــا دعــا  الـــكـــهـــربـــاء بــالــكــامــل عـــن الـــخـــدمـ
برملانيني إلى فتح تحقيق في األزمة وسط 

مخاوف من تكرار املشكلة. 
وأرجــعــت وزيـــرة الــطــاقــة والــثــروة املعدنية 
األردنية هالة زواتي، املشكلة إلى خلل فني 
وطارئ في خط الربط األردني املصري، أدى 
العالي ومراكز  إلــى فصل في خط الضغط 
والــطــاقــة  الــكــهــربــاء  وزارة  أن  إال  الــتــولــيــد، 
املـــتـــجـــددة فـــي مــصــر، قــالــت إن خـــط الــربــط 
أي  فيه  ولــيــس  بالتغذية،  يــقــوم  األردن  مــع 
األردنية  الحكومة  مع  تعمل  وإنها  أعطال، 

على تحليل أسباب انقطاع التيار.
ــــي، أنـــه »فــــور حــــدوث الخلل  وأضـــافـــت زواتـ
 تــــحــــّركــــت فـــــــرق كــــــــــوادر شــــركــــة الـــكـــهـــربـــاء 
والتحّكم  املراقبة  مركز  خــال  مــن  الوطنّية 
الــتــابــع لــلــشــركــة، لــلــتــعــامــل فــــورًا مــع الخلل 
ــل الـــنـــظـــام  ــيـ ــغـ ــلــــى إعـــــــــــادة تـــشـ ــل عــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
وفق  تدريجيًا،  التيار  وايــصــال  الكهربائي 
املـــتـــطـــلـــبـــات الــفــنــيــة ومـــتـــطـــلـــبـــات الــســامــة 

العامة«.
إلى  كافة  املناطق  عن  التيار  انقطاع  وأدى 
شــلــل تـــام حــتــى إشــــارات املــــرور تــوقــفــت عن 
ــــدث انــقــطــاع شـــامـــل فـــي شبكة  الــعــمــل، وحـ
ــرنـــت، فــيــمــا اســتــعــانــت املــســتــشــفــيــات  ــتـ اإلنـ
باملولدات الكهربائية االحتياطية الخاصة 
ملرضاها،  الــازمــة  الخدمات  لتوفير  لديها 
وتـــصـــاعـــدت املــــخــــاوف مــــن حــــــدوث كـــارثـــة 
ــا الـــذيـــن  ــ ــــورونـ ــروس كـ ــيــ خـــاصـــة ملـــرضـــى فــ
يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى األوكــــســــجــــني، ســـــــواء فــي 
ــازل. وتــعــرضــت  ــنــ املــنــشــآت الــصــحــيــة أو املــ
ــادة ومـــطـــالـــبـــات  ــ ــ الـــحـــكـــومـــة النــــتــــقــــادات حـ
باستقالة وزيــرة الطاقة، بسبب هذا الخلل 
الـــــذي نــــــادرًا مـــا يـــحـــدث، حــيــث يـــعـــود آخــر 

انقطاع تام للكهرباء إلى عام 2013.

استيراد الغاز من إسرائيل
إلــى وجــود  تميل  التحليات  وبـــدت بعض 
مشكلة فــي تــوريــد الــغــاز الطبيعي مــن قبل 
االحــتــال اإلســرائــيــلــي إلــى شــركــة الكهرباء 
األردنــيــة فــي اآلونـــة األخــيــرة. وقـــال الخبير 
الشوبكي  عامر  والــطــاقــة،  النفط  فــي مجال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »شــركــة الــكــهــربــاء  لـــ
ــة لـــلـــحـــكـــومـــة األردنــــيــــة  ــلـــوكـ ــمـ ــة املـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
تــشــتــري الــغــاز مــن االحــتــال اإلســرائــيــلــي«، 
الشبكة  على  الكهرباء  »تحميل  أن  مضيفًا 
أيضًا من عدة محطات بشكل تجريبي أدى 
إلى اختاف التردد الكهربائي، وسّبب وقفًا 

أتوماتيكيًا لجميع املحطات«.
وكـــانـــت املــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة قـــد وجــهــت 
ــام املــاضــيــة ضــربــات نــوعــيــة إلــى  خـــال األيــ
اإلسرائيلي،  االقتصاد  في  حيوية  مفاصل 
ردًا على عدوان االحتال على غزة والقدس 
الصاروخية  الــرشــقــات  طــاولــت  إذ  املحتلة، 
مــنــصــات رئــيــســيــة إلنــتــاج الــغــاز الطبيعي 

وأنابيب لنقل الوقود.
االحتال  اتفاقية مع حكومة  األردن  وأبــرم 
اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2016 

تنص على شراء نحو 45 مليار متر مكعب 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي عــلــى مـــــدار 15 عــامــًا 
بقيمة تبلغ 10 مليارات دوالر. وبدأ األردن 
االستيراد فعليًا منذ يناير/ كانون الثاني 
والبرملاني  الشعبي  االحتجاج  رغــم   ،2020
عــلــى هـــذه الــخــطــوة. ولــفــت الــشــوبــكــي إلــى 
الذاتية  قــدراتــه  تعزيز  يستطيع  األردن  أن 
ــاز الــطــبــيــعــي أو اســــتــــيــــراد الـــغـــاز  ــغــ ــن الــ مــ

الــطــبــيــعــي مـــن مــصــر بــســعــر أقــــل عــبــر خط 
الغاز العربي، وتتوافر لدى األردن إمكانية 
استيراد الغاز املسال عبر سفينة الغاز في 
دوالر  مليون   77 بكلفة  املستأجرة  العقبة 
سنويًا. وكـــان نـــواب فــي الــبــرمــان قــد أكــدوا 
ــة االحـــتـــال  ــ أن االتــفــاقــيــة املـــوقـــعـــة مـــع دولـ
االعتماد  األردن  يمكن  بنود  على  تحتوي 
عــلــيــهــا فـــي إلـــغـــاء اتــفــاقــيــة اســتــيــراد الــغــاز 
دون دفع الشرط الجزائي بقيمة 1.5 مليار 
أن  إلــــى  تــحــلــيــات  تـــذهـــب  دوالر. وبــيــنــمــا 
توريدات الغاز قد تقف وراء مشكلة انقطاع 
التيار الكهربائي، يوم الجمعة املاضي، قال 
الخبير في مجال الكهرباء، محمد الزعبي، 
بشكل  يعود  التيار  انقطاع  فــي  السبب  إن 
كــامــل إلـــى عـــدم جــاهــزيــة مــحــطــات التوليد 
لتعويض النقص الذي يحدث أحيانًا لدى 
ــربـــط مـــع مــصــر،  الــــتــــزود بــالــكــهــربــاء مـــن الـ
واألصــــل أن تــعــمــل تــلــك املــحــطــات مــبــاشــرة 

وتعوض النقص. 
ووسط التبريرات الحكومية وآراء املحللني 
في أسباب األزمة، يستعد البرملان األردني 
ــتـــجـــواب  لــفــتــح تــحــقــيــق فــــي الــقــضــيــة واسـ

ــام  ــ ــــال األيـ مـــســـؤولـــني حــكــومــيــني كـــبـــار خـ
املقبلة.

تحقيق برلماني في األزمة
ــيــــس لـــجـــنـــة الــــطــــاقــــة فــــي مــجــلــس  وقـــــــال رئــ
»العربي الجديد«، إن  النواب، زيد العتوم لـ
اللجنة ستبدأ التحقيق في أسباب املشكلة 
األسباب  على  للوقوف  االثنني  من  اعتبارًا 
كامل  بشكل  الــكــهــربــاء  النــقــطــاع  الحقيقية 
ــســتــدعــى 

ُ
فـــي الــــدولــــة، مــشــيــرًا إلــــى أنــــه ســت

وزيرة الطاقة والفريق املختص، خاصة أن 
األسباب التي أوردتها الوزيرة غير مقنعة. 
فني  بتقرير  الطاقة  لجنة  بتزويد  وطــالــب 
مفصل عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي 
يــبــدأ  قــبــل أن  ملـــدة زادت عــلــى 3.5 ســـاعـــات 
وزادت  تدريجًا.  بالعودة  الكهربائي  التيار 
ذلك  املناطق على  االنقطاع في بعض  مــدة 
الـــدول  بــني  مــن  »األردن  أن  بــكــثــيــر، مضيفًا 
املــســتــقــرة فـــي تـــزويـــد الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي، 
ولديها فائض من التوليد، وال نعلم السبب 
خــلــف تــلــك االنــقــطــاعــات، ويــجــب محاسبة 
املسؤولني عن أي تقصير أو حدوث الخلل«.

فـــي األثــــنــــاء، أعـــلـــن املـــركـــز الـــوطـــنـــي لــأمــن 
الــجــهــات  مـــع  يــنــّســق  أنــــه  األزمـــــــات  وإدارة 
تــداعــيــات  عــلــى حــصــر  للعمل  كــافــة  املعنية 
تبعات  وتقييم  الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع 
انقطاع التيار. ووفق مدير شركة الكهرباء 
الـــوطـــنـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، أمـــجـــد الـــــرواشـــــدة، 
هــنــاك حــاجــة إلـــى بــحــث وتــحــلــيــل هندسي 
ملــعــرفــة األســـبـــاب بــشــكــل دقــيــق، مضيفًا أن 
الــكــهــربــاء يحدث  الــشــامــل لشبكة  »اإلطـــفـــاء 
الوحيد  األردن  وليس  العاملية  األنظمة  في 
الــذي يمكن أن يحدث به ذلــك، لكن التحدي 
هـــو إعـــــادة تــشــغــيــل املــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة 
نــِجــز ذلــك بمدة 

ُ
والــوقــت املستغرق لذلك، وأ

قـــيـــاســـيـــة«. وقـــــال إن »الـــنـــظـــام الــكــهــربــائــي 
ــن ومــعــايــيــره عــاملــيــة  ــ األردنــــــي مــســتــقــر وآمـ
وتبلغ توافرية النظام 99.9%«. لكن الخبير 
فــي قــطــاع الــطــاقــة وعــضــو مجلس الــنــواب، 
»العربي الجديد« إن  موسى هنطش، قال لـ
أن تحدث  املمكن  مــن  طـــرأت  الــتــي  »املشكلة 
واملــهــم كيف  الكهربائي  الــربــط  أنظمة  على 
يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا بـــســـرعـــة مــتــنــاهــيــة دون 
حدوث أي تبعات«، مضيفًا أن عودة النظام 
الكهربائي ال تتم مــرة واحـــدة، بل تدريجًا، 

حتى تنتظم الشبكة.
االقــتــصــاديــة املختلفة،  األنــشــطــة  وبــخــاف 
ــار انــقــطــاع الــكــهــربــاء املــفــاجــئ فــي جميع  أثـ
مناطق الباد فزعًا لدى القطاع الطبي، وقال 
وزير الصحة، فراس الهواري إن »ما مررنا 

به يوم الجمعة كان امتحانًا عسيرًا وصعبًا 
لكن  القطاعات كافة،  الجميع في  به  تفاجأ 
فـــي مستشفيات  الــنــتــائــج جــــاءت مــرضــيــة 

وزارة الصحة واملراكز الصحية«.
وقــالــت ســلــطــة املـــيـــاه، فــي وقـــت مــتــأخــر من 
الكهربائي  التيار  عــودة  إن  الجمعة،  مساء 
بــعــد االنـــقـــطـــاع املـــفـــاجـــئ لـــســـاعـــات طــويــلــة 
املبرمجة  املــيــاه  أدوار  تــأخــر  إلـــى  ســتــؤدي 
ــة إلعــــــادة  ــاعــ ألوقـــــــــات تـــمـــتـــد لـــنـــحـــو 12 ســ
تــشــغــيــل مــخــتــلــف املــــصــــادر الــرئــيــســيــة في 
املــمــلــكــة والـــبـــدء بتوزيعها  جــمــيــع مــنــاطــق 
عــلــى املــنــاطــق، داعــيــة املــواطــنــني إلـــى تفهم 
مثل هذه الظروف الخارجة عن إرادة سلطة 

املياه والشركات التابعة لها. كهرباء األردن
خرجت شبكة الكهرباء األردنية فجأًة، ولساعات من الخدمة، يوم الجمعة، لينقطع التيار عن 
أرجاء البالد، بينما تضاربت التحليالت والتبريرات الرسمية في األسباب، فيما خرجت تساؤالت عن 

ارتباط المشكلة باستيراد الغاز من إسرائيل والربط الكهربائي مع مصر
مولدات لتشغيل المطارات وحفظ اللقاحات

اضطرت العديد من املرافق الحيوية في األردن إلى اللجوء إلى املولدات 
لضمان استمرار الخدمات خالل االنقطاع املفاجئ للكهرباء عن عموم 
التي  الحكومية  الصحية  واملراكز  املطارات  الجمعة، خاصة  يوم  البالد، 
رئيس  كــورونــا. وعقد  لفيروس  املضادة  اللقاحات  تعمل على تخزين 
للوقوف  الداخلّية،  وزارة  في  طارئًا  اجتماعًا  الخصاونة،  بشر  الـــوزراء 
على تداعيات انقطاع التيار الكهربائي، وفق وكالة األنباء األردنية »بترا« 
أمس السبت. وشــّدد الخصاونة على ضــرورة تكثيف الجهود والعمل 
بشكل حثيث إلعادة التيار الكهربائي بالسرعة القصوى، والوقوف على 

الداخلية  مسببات هذه الحادثة وضمان عدم تكرارها. وبحسب وزير 
مازن الفراية، خالل االجتماع الذي جرى الجمعة، فإن املطارات جميعها 
عملت باملولدات، ولم تتعرض ألّي مشكلة بسبب انقطاع التّيار الكهربائي. 
كما أشــار وزيــر الصحة فــراس الــهــواري، إلــى قيام الـــوزارة في السابق 
بتزويد جميع املستشفيات بمولدات كهربائية تعمل فورًا حال انقطاع 
التيار الكهربائي ألي سبب. وبشأن تخزين اللقاحات املضادة لكورونا، 
قال وزير الصحة إنه ال مخاوف على سالمتها، موضحًا أنه تم تشغيل 
مولدات كهرباء إضافّية إلبقائها مخزنة ضمن درجات الحرارة املطلوبة.

من احتجاج 
في عمان ضد 
استيراد الغاز 
من إسرائيل 
)األناضول(

بيروت ـ ريتا الجّمال

يــعــانــي الــلــبــنــانــيــون مـــن انــقــطــاٍع 
ونــــقــــٍص يــــطــــاول أصـــنـــافـــًا كــثــيــرة 
املتعلقة  األدويــــــة، خــصــوصــًا  مـــن 
بــــاألمــــراض املـــزمـــنـــة ألســـبـــاب عــــــّدة، أبـــرزهـــا 
بأسعاٍر  لبيعها  املــســتــودعــات  فــي  التخزين 
أعلى عند رفع الدعم عنها وتحّكم الشركات 
املـــســـتـــوردة فـــي الـــتـــوزيـــع، إضـــافـــة إلــــى أزمـــة 
ــادات، وقـــلـــق الــنــاس  ــمــ ــتــ الـــــــدوالر وفـــتـــح االعــ
ُيــتــرَجــم بــشــراِء كــمــيــاٍت كبيرة  املستمر الـــذي 

لحفظها في املنزل تحسبًا لأيام القادمة.
الوقائع، عمدت بعض الصيدليات  إزاء هذه 

الحفاظ  بهدف  للبيع،  ــراءات  إجـ اعتماد  إلــى 
ــًا النــقــطــاعــهــا بــشــكــل كــامــل،  ــفـــاديـ عــلــيــهــا وتـ
ــع عــلــى الـــزبـــون شــــراء أكــثــر مــن علبٍة 

َ
إذ ُيــمــن

 هذه التدابير لم تكن رادعة 
ّ
واحــدٍة، علمًا أن

فــكــان املـــواطـــن يتنقل بــني صــيــدلــيــة وأخـــرى 
لـــشـــراء أكــثــر مـــن عــلــبــة خــوفــًا مـــن انــقــطــاعــهــا 
الحــقــًا، خــصــوصــًا عــنــدمــا يــجــد صــعــوبــة في 
إيــجــادهــا مــن األســـــاس، وأحــيــانــًا يــلــجــأ إلــى 
وسائل التواصل االجتماعي طالبًا املساعدة 
فــي الــحــصــول عــلــى الــــدواء الـــذي يــتــنــاولــه أو 
يحتاج إليه أحد أفراد عائلته، وفق مواطنني 

تحدثوا مع »العربي الجديد«.
في السياق، زادت وزارة الصحة من حمات 
التخزين،  عمليات  لضبط  املستودعات  دهم 
بــــدأت  ــنــــني  ــواطــ املــ أن صــــرخــــات  ســـيـــمـــا  وال 
ــــة  ــراء أدويـ ــ ــــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى شــ تــعــلــو مــــن عـ
وإال  يومي،  وبشكل  بانتظام  تناولها  يجب 
ــة ملـــضـــاعـــفـــات وملـــخـــاطـــر  يـــصـــبـــحـــون عــــرضــ
صــحــيــة، وســـط تــأكــيــد مــن وزيـــر الــصــحــة في 
حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال، حــمــد حــســن، أن 

مصرف لبنان لن يرفع الدعم عن الدواء.
املركزي بيانًا يوم  البنك  السياق، أصــدر  في 
الــجــمــعــة املـــاضـــي، أعــلــن فــيــه أنـــه »خـــال عــام 
التي  لــلــمــصــارف  أجنبية  عــمــات  بـــاع   2020
تقدمت بملفات استيراد أدوية ومستلزمات 
للصناعة  أولية  ومــواد  طبية وحليب رضــع 
بما  الرسمي  الصرف  الدوائية، وذلــك بسعر 
يعادل 1173 مليون دوالر«. وأضاف أنه »منذ 

بداية العام 2021 وحتى مايو/أيار الجاري، 
ــرف املـــــركـــــزي( عــــمــــات أجــنــبــيــة  ــ ــــصـ بـــــاع )املـ
للمصارف التي قدمت ملفات استيراد املواد 
الطبية املتنوعة بما يعادل 485 مليون دوالر، 
ولــديــنــا حــالــيــًا مــلــفــات اســتــيــراد قــيــد الـــدرس 
بقيمة 535 مليونًا، وقد تسلمنا خال عشرة 
إجمالية  بقيمة  للموافقة  طــلــبــات   507 ــام  أيـ
ــع الـــفـــاتـــورة  ــرفـ تــــســــاوي 212 مـــلـــيـــونـــًا، مــــا يـ
الطبية التي يتحّملها مصرف لبنان وحتى 
إلــى 1.23 مليار دوالر، وهذا  أيــار  20 مايو/ 
يتخطى كامل املبالغ التي بيعت خال العام 
إلــى أنه  البيان  الــغــرض«. وأشـــار  2020 لهذا 
ُعقد اجتماع ضم حاكم مصرف لبنان رياض 
الصحة حمد حسن، ورئيس  سامة ووزيــر 
وتم  عــراجــي،  عاصم  النيابية  الصحة  لجنة 
الـــتـــوافـــق عــلــى أن تــتــولــى لــجــنــة خـــاصـــة من 
استيراد  ملفات  فــي  التدقيق  الصحة  وزارة 
األدويـــــــة املـــقـــدمـــة لــلــمــصــرف، والــتــحــقــق من 
حاجة السوق إليها وتصنيفها حسب األكثر 
ــيـــة. مـــن جــهــتــه، قــــال عــراجــي  إلـــحـــاحـــًا وأهـــمـ
إنـــه »تـــم االتـــفـــاق عــلــى اســتــمــرار دعـــم أدويـــة 
األمراض املزمنة والسرطانية واملستعصية، 
وســتــســتــمــع لــجــنــة الـــصـــحـــة الــنــيــابــيــة يـــوم 
االثــنــني املــقــبــل إلـــى وزارة الــصــحــة ومــصــرف 
لبنان ومستوردي ومصنعي األدوية ونقابة 
ــة لـــبـــيـــان ســـبـــب انـــقـــطـــاع األدويــــــة  ــادلـ ــيـ الـــصـ

واملعالجة السريعة لهذا الوضع«.
على صعيد آخر، يستمّر سعر صرف الدوالر 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء بــتــســجــيــل مــســتــويــاٍت 
مرتفعة تامس عتبة الـ13 ألف ليرة لبنانية 
أن يتمكن املصرف  الواحد، من دون  للدوالر 
ــم إعــانــه الخميس  املـــركـــزي مــن لــجــمــهــا، رغـ
ــراءات العــتــمــاد ســعــر صــرف  ــ املــاضــي عــن إجـ
ــلــــدوالر. وفــــق حــاكــم  جــديــد بـــــ12 ألــــف لــيــرة لــ
بعمليات  سيقوم  البنك  فــإن  لبنان،  مصرف 
بيع للدوالر للمصارف املشاركة على منصة 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــري نــهــائــيــًا،  ــــواب املــــصــ ــنـ ــ يـــصـــوت مــجــلــس الـ
خال جلساته املنعقدة من اليوم األحد حتى 
الــثــاثــاء، على تعديل قــانــون إنــشــاء صندوق 
ــا مــــصــــر«، بــــغــــرض مـــنـــحـــه املــــزيــــد مــن  ــيـ »تـــحـ
الــدولــة، ومنها  رقــابــة  الصاحيات بعيدًا عــن 
إعــفــاؤه مــن جميع أنـــواع الــضــرائــب والــرســوم 
ســـواء املــفــروضــة فــي الــوقــت الــحــالــي أو التي 
. و»تحيا مصر« هو صندوق 

ً
تفرض مستقبا

السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  أنشأه  تبرعات 
يــخــضــع ألي  يــونــيــو/حــزيــران 2014، وال  فــي 
ــه إنــفــاقــه. وطـــوال  نـــوع مــن الــرقــابــة عــلــى أوجــ
طريقة  عن  علن مصر 

ُ
ت لم  املاضية،  السنوات 

إدارة الصندوق بشفافية كاملة، أو صاحيات 
والــذي  الشرفي للصندوق،  األمــنــاء«  »مجلس 
يــضــم رئــيــس الــــــوزراء، وشــيــخ األزهـــــر، وبــابــا 
ــركــــزي، ووزراء  ــاط، ومــحــافــظ الــبــنــك املــ ــبــ األقــ
املــالــيــة والــتــخــطــيــط واالســـتـــثـــمـــار والــتــجــارة 
 عن مجموعة من رجال األعمال.

ً
والعدل، فضا

وأعــفــى الــتــعــديــل الــصــنــدوق مــن كــافــة رســوم 
الشهر الــعــقــاري والــتــوثــيــق، ومــا فــي حكمها، 

ــا عـــلـــيـــه، وأيــــــة عــقــود  ــ ــهـ ــ الـــتـــي يـــقـــع عـــــبء أدائـ
باختاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفًا 
فــيــهــا، ومـــن رســــوم الــتــصــديــق عــلــى الــتــوقــيــع. 
وكذا من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم 
املناطق الــحــرة لكل مــا يــســتــورده مــن معدات 
وأجـــهـــزة ومــســتــلــزمــات، وأي أصـــنـــاف أخـــرى 
الزمـــة ألعــمــالــه، وكــل مــا يــرد إلــيــه مــن الهدايا 
والهبات والتبرعات، واملنح التي ترد إليه من 
إنفاق  أوجـــه  معرفة  الصعوبة  ومــن  الــخــارج. 
ــواء على  ــ ــنـــدوق »تــحــيــا مـــصـــر«، سـ ــوال صـ ــ أمــ
املشاريع أو رواتــب العاملني فيه، أو حصيلة 
استثمار أمواله الحالية، نظرًا لعدم وجود أي 
أمواله. وسابقًا،  على  رقابية حقيقية  وسيلة 
حـــصـــل »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــلـــى مــعــلــومــات 

مــوثــقــة مـــن »الــجــهــاز املـــركـــزي لــلــمــحــاســبــات« 
تــؤكــد تــلــقــيــه تــعــلــيــمــات صــريــحــة مـــن رئــاســة 
الجمهورية بعدم مباشرة أي دور رقابي على 
أموال وأنشطة الصندوق، سواء على املستوى 
القانوني، كاستثناء وحيد من  أو  املحاسبي 

بني كل الجهات التي تدير املال العام.
نهائية  الــنــواب بصفة  كذلك يصوت مجلس 
الــكــهــربــاء، والـــذي يهدف  قــانــون  على تعديل 
إلــى »خصخصة« خــدمــات املــرفــق، مــن خال 
ــاج وتـــوزيـــع  ــتــ الــفــصــل بـــني أنــشــطــة نــقــل وإنــ
الكهرباء  سوق  وتحويل  الكهربائية،  الطاقة 
مــــن ســـــوق حـــكـــومـــيـــة إلـــــى ســـــوق تــنــافــســيــة، 
ــع الـــكـــهـــربـــاء  ــيــ ــر بــ ــعــ ارتـــــبـــــاطـــــًا بـــتـــحـــريـــر ســ
التعديل على أن »تلتزم  للمستهلكني. ونص 
الــشــركــة الــقــابــضــة لــكــهــربــاء مــصــر، وشــركــات 
ــتــــاج والـــتـــوزيـــع املــمــلــوكــة لـــهـــا، بــتــوفــيــق  اإلنــ
أوضاعها طبقًا ألحكام القانون خال مدة ال 
تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، 
وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية 
لــلــكــهــربــاء. والــتــعــامــل مـــع الــشــركــات األخـــرى 
القابضة  الــشــركــة  مــع  بالتنسيق  )الــخــاصــة( 

للكهرباء أثناء الفترة االنتقالية«.

الرباط ـ مصطفى قماس

لـــم تــغــب  مــســألــة تــوفــيــر حـــد أدنــــى لــلــدخــل 
باملغرب للفئات الفقيرة والهشة، خاصة مع 
تــرقــب تــحــريــر شــامــل ألســعــار بــعــض املـــواد 
البعض  تصور  في  يفترض  حيث  املدعمة، 
عدم ترك بعض الشرائح االجتماعية بدون 
دخــــل فـــي ظـــل الــصــعــوبــات املــعــيــشــيــة الــتــي 

تواجهها وضعف الحماية االجتماعية.
ويعود طرح هذا املقترح بعد الدراسة التي 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  املجلس  أنجزها 
»العربي  عليه  اطلعت  تقرير  فــي  والبيئي، 
بإمكانية تطبيق  والــتــي أوصـــت  الــجــديــد«، 
ــاســـي لـــلـــدخـــل، تــســتــفــيــد منه  ــد أدنـــــى أسـ حـ
من  تعاني  والتي  الفقيرة  األســر  باألولوية 

الهشاشة.
ــد مـــؤســـســـة  ــعــ ــلــــس الـــــــــذي يــ ــجــ ويـــعـــتـــبـــر املــ
دســـتـــوريـــة بـــاملـــغـــرب، والـــــــذي أعـــــد تــقــريــرا 
من  بطلب  باملغرب  املتوسطة  الطبقة  حــول 
الغرفة الثانية من البرملان، أن إرساء السجل 
االجتماعي املوحد، الذي يتم إعداده، ينتظر 
األدنــى  الحد  أن يسهل بشكل كبير تطبيق 

من الدخل.
ويــتــجــه املــغــرب نــحــو بــلــورة مــشــروع نظام 
ــي املــــــوحــــــد، مـــــن أجــــل  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــســــجــــل االجــ

اســـتـــهـــداف الـــفـــئـــات الــفــقــيــرة بـــالـــدعـــم، قبل 
املــــضــــي فــــي تـــحـــريـــر أســــعــــار الـــســـلـــع الــتــي 
على  املقاصة  عبر صندوق  بالدعم  تحظى 
غـــرار مــا طـــرأ عــلــى الــســوالر والــبــنــزيــن قبل 

خمسة أعوام.
ويــنــتــظــر أن تــعــمــل الــحــكــومــة عــلــى تحديد 
الــفــئــات االجــتــمــاعــيــة، الــتــي تستحق الــدعــم 
ــه عــــن غـــاز  ــعـ ــــرار رفـ املـــبـــاشـــر قـــبـــل اتــــخــــاذ قــ
الــطــهــو والــســكــر والـــدقـــيـــق، عــلــمــا أن وزارة 
الداخلية تتولى تحديد تلك الفئات، خاصة 
ا كبيرا من الدعم  أن الحكومة تــرى أن جــزء

يـــذهـــب لــفــئــات ال تــســتــحــقــه. ولــيــســت هــذه 
املرة األولى التي يطرح فيها هذا املوضوع 
باملغرب، حيث سبق أن طرحت فكرة توفير 
بشروط،  مقيد  الهشة  الفئات  لفائدة  دخــل 
إذ يوجه لأطفال واألشخاص في وضعية 
إعــادة واألشــخــاص الذين ال يتوفرون على 
تغطية صحية أو األشخاص املسنني الذين 

ال يتوفرون على معاش.
وكـــــان وزيـــــر الــــشــــؤون الـــعـــامـــة والــحــكــومــة 
لــه أن أكد  ــداودي، سبق  ــ الـ الــســابــق، لحسن 
ــة مــســتــعــدة لــتــوفــيــر  ــدولــ قــبــل عـــامـــني أن الــ
الــشــهــر ملــلــيــون أســـرة فقيرة  100 دوالر فــي 
باملغرب، بعد رفع الدعم عن السلع التي لم 
تــحــرر، فــي إشـــارة إلــى غــاز الطهو والسكر 

والدقيق.
العلوم  في  الباحث   بوتقي  طــارق  ويعتبر 
للفئات  دخـــل  تــوفــيــر  مــســألــة  أن  السياسية 
الهشة في املغرب، ستطرح بقوة بالنظر ملا 
تصيب  هشاشة  مــن  الجائحة  عنه  كشفت 
الــفــئــات الــفــقــيــرة وتــلــك الــعــامــلــة فــي الــســوق 
غــيــر الــرســمــي. ويــتــصــور أن مــســألــة توفير 
فـــي تعبئة  تــخــتــزل  أن  يــفــتــرض  ــدخـــل ال  الـ
املوارد بعد تحرير أسعار املواد املدعمة، بل 
يتوجب تسخير موارد عبر إصاح جبائي 

منصف يتيح للدولة قاعدة مالية معقولة.

أزمة األدوية 
في لبنان

رفع الدعم عن بعض المواد يرهق محدودي 
الدخل )فاضل سنا/فرانس برس(

صالحيات أوسع لصندوق »تحيا مصر«

مخصصات مرتقبة لألسر الفقيرة

مواطنون يلجؤون للتخزين وصيادلة 
يعتمدون نظام »الحصص«

تتطور أزمة األدوية في 
لبنان، حيث لجأ مواطنون 

إلى التخزين في ظل 
شح الكثير من األصناف، 

ما دفع بصيادلة إلى 
اتباع نظام الحصص في 
البيع، بينما يسود خوف 
من تفاقم الوضع مع 

تحكم الموردين في 
اإلمدادات وحجبها 

بهدف رفع األسعار حال 
رفع الدعم عنها في 

ظل أزمة الدوالر

موارد مال وناس

المغرب

اتفاق على استمرار 
دعم أدوية األمراض 
المزمنة والسرطانية

تعديل قانون 
الكهرباء بهدف 

خصخصة الخدمات

»صيرفة« بسعر 12 ألف ليرة للدوالر. بينما 
ــــرف الــــــــدوالر بــــني 12800  يــــتــــراوح ســـعـــر صـ
و12900 لــيــرة، فــي حــني مــا يـــزال سعر 3900 
ــيـــرة مــعــتــمــدًا ملــــن يـــرغـــب فــــي ســـحـــب مــبــلــغ  لـ
مـــالـــي مـــن ودائـــعـــه الــــدوالريــــة فـــي املـــصـــارف 
الـــتـــجـــاريـــة. ويـــــرى خـــبـــراء اقـــتـــصـــاد أن هــذه 
املنصة لن تــؤدي إلى انخفاض سعر صرف 
الــســوداء حتى  الــســوق  العملة األميركية فــي 
ألف  اعــتــمــاد مــصــرف لبنان تسعيرة 12  مــع 
العملة  ارتفاع سعر  لــلــدوالر، متوقعني  ليرة 
األجنبية في ظل غياب االستقرار السياسي 
واألزمـــــة املــالــيــة الــطــاحــنــة. ويــرجــح كــثــيــرون 
فشل املنصة في ظل تأخر تشكيل الحكومة 

وتــــوقــــف املــــفــــاوضــــات مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي، وعـــدم وجـــود أي برنامج إصاحي 
والفساد،  املــالــي  لانهيار  حــدًا  شفاف يضع 
ويعيد ثقة املجتمع الدولي في لبنان، ودعمه 

املالي والنقدي للنهوض بالباد اقتصاديًا.
اللبنانية بحرية  وكــان يجري تــداول العملة 
في البنوك واملتاجر وأماكن أخرى عند 1500 
ليرة مقابل الدوالر، قبل أن تضرب االقتصاد 
أزمـــة ديـــون فــي أواخـــر عــام 2019. ومــنــذ ذلك 
عشرة  بنحو  الصرف  سعر  انخفض  الحني، 
أضعاف. وأسقطت األزمة شريحة واسعة من 
املواطنني في براثن الفقر والبطالة. ويواجه 
ــيــــرون مـــنـــهـــم يــمــتــلــكــون  ــثــ ــيـــون، وكــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

مـــدخـــرات فــي حــســابــات دوالريـــــة، قــيــودا في 
الحصول على العمات األجنبية، إلى جانب 
والسعر  السحب  عمليات  من  كل  على  قيود 
ــــروض بــــاملــــصــــارف. وفـــــي إطــــــار الـــغـــاء  ــعـ ــ املـ
املــركــزي في  إدارة اإلحــصــاء  املستمّر، أعلنت 
الـــوزراء، الجمعة املــاضــي، أن  رئاسة مجلس 
الرقم القياسي ألسعار االستهاك )التضخم( 
ارتـــــفـــــع عــــلــــى أســــــــاس شــــهــــري فـــــي إبــــريــــل/
مــارس/ عــن   %7.76 بنسبة  املــاضــي  نيسان 
بنسبة  سنوي  أســاس  على  قفز  بينما  آذار، 
121.66% مقارنة بإبريل/ نيسان 2020، كما 
بلغ تضخم أسعار االستهاك خال األشهر 

األربعة األولى من العام الجاري %25.6.

اختفاء الكثير من 
األدوية وسط أزمة 
الدوالر )فرانس برس(
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