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تمرير مشحون لميزانية الكويت
الكويت ــ خالد الخالدي

وافـــــــق مـــجـــلـــس األمـــــــة الـــكـــويـــتـــي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ )الــــــــبــــــــرملــــــــان( عـــــلـــــى املـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة لــــلــــســــنــــة املـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
اتسمت  جــلــســة  فـــي   2022  /2021 الــحــالــيــة 
أن  إال  لها،  املعارضة  بالتوتر بسبب رفــض 
أشهر،  لــعــدة  استمر  مــأزقــا  ينهي  تمريرها 
حيث تحولت املــوازنــة إلــى قضية سياسية 
واملعارضة  الحكومة  حاولت  أن  بعد  بحتة 
ــذا املــــلــــف وســــيــــلــــة مـــتـــبـــادلـــة  ــ ــ ــــدام هـ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
للضغط. وشهد التصويت موافقة   32   نائبا 
من أصل   63   حضروا، منهم   50   من األعضاء 
ليشمل  الــحــكــومــة،  فــي  والـــــوزراء  املنتخبني 
امليزانية العامة للدولة إضافة إلى ميزانية 
ــا 20 ومــيــزانــيــة  ــددهــ الـــجـــهـــات املــلــحــقــة وعــ

الجهات املستقلة وعددها 16 جهة.
واعـــتـــرضـــت املـــعـــارضـــة عــلــى عــقــد الــجــلــســة 

حاول  إذ  السبل،  بشتى  تعطيلها  وحاولت 
نواب املعارضة دفع الحكومة لعدم حضور 
الـــوزراء،  مقاعد  فــي  عبر جلوسهم  الجلسة 
والتصويت  الحضور  قـــررت  الحكومة  لكن 
ــا، لــتــتــحــول الــجــلــســة  ــوفــ عــلــى املـــيـــزانـــيـــة وقــ
إلـــى اشــتــبــاك بـــاأليـــدي بــني الـــنـــواب املــوالــني 
للحكومة والـــنـــواب املــعــارضــني لــهــا قــبــل أن 
ــــرزوق الــغــانــم  ــة مـ يــرفــع رئــيــس مــجــلــس األمــ
ــعـــد أن حــقــقــت  الـــجـــلـــســـة بـــشـــكـــل نــــهــــائــــي، بـ
الحكومة انتصارًا كبيرًا بتمريرها امليزانية 

وملحقاتها.
وخالل الجلسة، قال رئيس لجنة امليزانيات 
فــي مــجــلــس األمــــة، بـــدر املــــال، إن التصويت 
ــانــــونــــي ألن لــجــنــة  ــيــــة غـــيـــر قــ ــيــــزانــ عـــلـــى املــ
إلــى املجلس،  تــرفــع تقريرها  لــم  املــيــزانــيــات 
والــــــنــــــواب ســـيـــصـــوتـــون عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة ال 
يعرفون ماهيتها، لكن رئيس مجلس األمة 
: »إن لجنة امليزانيات خالفت املادة 

ً
رد قائال

ــتـــور الــكــويــتــي والـــتـــي تــلــزم  161 مـــن الـــدسـ
اللجنة بتقديم تقريرها في منتصف شهر 
مارس/ آذار املاضي لكن اللجنة عطلت هذا 
التقرير«. وأصبحت امليزانية العامة للدولة 
فـــي الـــكـــويـــت، قــضــيــة ســيــاســيــة بــحــتــة بعد 
استخدام  واملــعــارضــة  الحكومة  حــاولــت  أن 
ــلـــف وســـيـــلـــة مـــتـــبـــادلـــة لــلــضــغــط، إذ  ــذا املـ ــ هـ
امليزانيات  املعارضة تعطيل جلسة  حاولت 
العام،  لضمان عدم فض دور االنعقاد لهذا 
الكويتي يشترط عــدم فض  الــدســتــور  كــون 
امليزانية، فيما  دور االنعقاد إال بعد تمرير 
تحاول الحكومة استخدام هذا امللف التهام 
النواب بتعطيل البالد واإلضرار باالقتصاد 
ــذي يــعــانــي بــشــدة بــســبــب أزمـــة  الــكــويــتــي الــ

فيروس كورونا. 
في  والــعــضــو  بالنفط  الغني  البلد  ويشهد 
منظمة الــبــلــدان املـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوبـــك( 
صعوبات مالية بفعل تراجع أسعار النفط 

وتــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا، التي 
تسببت في انكماش اقتصادي بلغت نسبته 

  9.9  % العام املاضي 2020.
الحكومة  اقترحتها  التي  امليزانية  وتتوقع 
في يناير/ كانون الثاني إنفاق     23.05     مليار 
املالية  للسنة  دوالر(  مــلــيــار       76.65    ( ديــنــار 
ــدأت فـــي األول مـــن إبــــريــــل/ نــيــســان  ــ الـــتـــي بـ

املاضي وعجزًا قدره     12.1     مليار دينار.
ــادة، قــد  ــمــ ــيـــة، خــلــيــفــة حــ ــالـ ــر املـ ــ ــان وزيــ ــ وكــ
تــوقــع فــي سلسلة تــغــريــدات عــلــى حساب 
وزارة املالية الرسمي عبر »تويتر«، نهاية 
فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، أن تسّجل بــالده 
عجزًا تراكميا بـ 55.4 مليار دينار )177.28 
ابتداء  الخمسة  األعـــوام  في  دوالر(،  مليار 
املــاضــيــة 2020 /2021  املــالــيــة  الــســنــة  مـــن 
حتى 2024 /2025، بسبب الضغوط املالية 
للدولة التي تعتمد في مواردها بأكثر من 

90% على النفط.

تونس ــ إيمان الحامدي

قـــررت جامعة الــبــنــوك واملــؤســســات املــالــيــة وشــركــات 
التأمني في تونس تنفيذ إضراب شامل في الخامس 
على  احتجاجا  املقبل،  تموز  يوليو/  مــن  والــســادس 
تعثر املــفــاوضــات بــشــأن زيــــادة رواتــــب املــوظــفــني في 

القطاع املصرفي وتحسني وضعهم املالي.
وقـــالـــت الــجــامــعــة الــتــي تــمــثــل الــعــامــلــني فـــي الــبــنــوك 
قرار  إن  الثالثاء،  أمــس  بيان،  في  املالية  واملؤسسات 
اإلضـــراب »جــاء بعد رفــض الجمعية املهنية للبنوك 
)املمثلة للمؤسسات املالية( مواصلة التفاوض حول 

زيــادة أجور موظفيها والتنصل من تعهدات سابقة 
ــال الــكــاتــب الــعــام لجامعة  مــوقــعــة مــع الــنــقــابــات«. وقـ
 
ً
البنوك نعمان الغربي، إن »النقابات انتظرت طويال
لــلــوصــول إلــــى حــلــول قــبــل الـــذهـــاب إلــــى اإلضــــــراب«، 
مشيرا إلى أن املوظفني في القطاع املصرفي يعانون 
صعوبات جراء تضرر قدراتهم املعيشية بفعل تفاقم 

زيادات األسعار الذي أثر على قدراتهم الشرائية.
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــح الــغــربــي فـــي تــصــريــح لـــ ــ وأوضـ
أن الــنــقــابــات طالبت بــزيــادة فــي الــرواتــب ال تقل عن 
7.5% من األجور وتحسني الوضع املهني للموظفني 
ألف   22 نحو  املــالــي  الــقــطــاع  فــي  ويعمل  املتعاقدين. 

مــوظــف بــحــســب بــيــانــات الــجــمــعــيــة املــهــنــيــة للبنوك 
واملؤسسات املالية موزعني على 42 مؤسسة.

ويتكون القطاع املالي من املصارف والشركات املالية 
وشـــركـــات الــتــأمــني وهــــي مــنــضــويــة تــحــت الجمعية 
الجزء  املــصــارف  وتمثل  املالية،  واملــؤســســات  املهنية 
ويبلغ   .

ً
تشغيال وأكثرها  املؤسسات  هــذه  من  األكبر 

بــنــكــا، مــن بينها 14 بنكا مــدرجــا  املــصــارف 29  عـــدد 
في بورصة األوراق املالية. وعــام 2020 حقق القطاع 

املصرفي أرباحا بقيمة 1.2 مليار دوالر.
ــة بــجــامــعــة الــبــنــوك والــتــأمــني  ــ وكــانــت الــهــيــئــة اإلداريــ
ما  بيان سابق  في  استنكرت  قد  املالية  واملؤسسات 

»تنصل الجمعية التونسية املهنية للبنوك  وصفته بـ
واملـــؤســـســـات املــالــيــة مـــن املـــفـــاوضـــات االجــتــمــاعــيــة«، 
مجددة الدعوة إلى تطبيق اتفاق 30 فبراير/ شباط  
2021 املــوقــع بــني الــطــرفــني والـــذي ينص على إطــالق 
بالجامعة  اإلداريـــة  الهيئة  املفاوضات. وحملت  هــذه 
عــقــب انــعــقــادهــا، الــســبــت املــاضــي، مــســؤولــيــة تــدهــور 
مناخ العمل بالقطاع الى جمعية البنوك واملؤسسات 
املــالــيــة. ويــتــخــوف تــونــســيــون مــن أن يــــؤدي إضـــراب 
إلى توقف املعامالت املصرفية،  البنوك  العاملني في 
مــا يــؤثــر عــلــى الــكــثــيــر مــن األنــشــطــة فــي الـــدولـــة التي 

تعاني صعوبات اقتصادية.

إضراب مصرفي في تونس

تركيا تستهدف صادرات 
بـ200 مليار دوالر

قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، إنه من املتوقع أن تصل 

قيمة صادرات بالده إلى 200 مليار 
دوالر خالل العام الجاري 2021، 

مشيرا إلى أن منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية تتوقع نمو 

االقتصاد التركي بنسبة 5.7% في 

2021 ونحو 3.4% العام املقبل، 
وهذه من أقوى حاالت التعافي 

املتوقعة بني أعضاء املنظمة. 
وأضاف أردوغان في تصريحات 
أوردتها وكالة األناضول، أمس، أن 

»معدل النمو املسجل في الربع األول 
البالغ 7% زاد من توقعاتنا لبقية 

العام«، الفتا إلى أن بالده استقطبت 
استثمارات دولية مباشرة بقيمة 
225 مليار دوالر، منذ عام 2003.

تمويل كوري للطاقة في 
أفريقيا

أبرمت وزارة املالية الكورية 
الجنوبية، اتفاقا مع البنك األفريقي 

للتنمية، يقضي بتمويل الدولة 
اآلسيوية ملشاريع في مجاالت 

الطاقة والبنية التحتية في أفريقيا 
على مدى السنوات الخمس املقبلة. 

ووفقا لوزارة االقتصاد واملالية 
الكورية، فإن هذه الخطوة تهدف 

إلى بناء نظام تمويل تعاوني بني 
برنامج القروض منخفضة الفائدة 
في كوريا والبنك األفريقي للتنمية 

كجزء من الجهود املبذولة لدعم 
مشاريع الطاقة والبنية التحتية 

في أفريقيا. وتوقعت الوزارة، وفق 
وكالة يونهاب، أمس، أن تساعد 

هذه الخطوة الدول األفريقية 
على محاربة الفقر وتحقيق 

نمو مستدام مع دعم املزيد من 
الشركات الكورية الجنوبية في 

دخول السوق الجديدة.

بيع أراضي »قلعة الحديد« 
في مصر

تستعد هيئة املجتمعات العمرانية 
التابعة لوزارة اإلسكان في مصر، 
لتخطيط وتقسيم أراضي شركة 
»الحديد والصلب« اململوكة للدولة 

تمهيدًا لبيعها، وذلك في إطار 
عملية تصفية الشركة الجارية 

حاليًا. وقال نائب وزير اإلسكان 
للمشروعات القومية خالد عباس، 

لصحيفة »املال« االقتصادية 
املحلية، أمس، إنه من املتوقع أن 

تستغرق عملية تخطيط األراضي 
من شهرين إلى ثالثة أشهر. وتبلغ 
مساحة األراضي اململوكة لشركة 

الحديد والصلب نحو 6 ماليني 
متر مربع، تقع غالبيتها جنوبي 

القاهرة بالقرب من نهر النيل. 
وستعلن الهيئة، في الربع الثالث من 

العام الجاري، عن املساحات التي 
ستخصص للشركات االستثمارية 

من القطاع الخاص. ويأتي ذلك 
ضمن عملية تصفية الشركة، 

املتوقع أن تستغرق نحو عامني، 
وبدعوى البيع لسداد مديونياتها 
البالغة 9 مليارات جنيه. وأوقفت 
الشركة جميع عملياتها رسميًا 
أواخر مايو/أيار املاضي، لحني 

التوصل إلى اتفاق تسوية بشأن 
تعويضات العاملني لديها.

أخبار

»أمازون« 
األعلى قيمة 

في العالم

استحوذت شركة »أمازون« األميركية للتجارة اإللكترونية على املركز األول عامليا، من حيث قيمة عالمتها التجارية التي قفزت بنسبة 64% على أساس سنوي خالل العام 
الجاري، مسجلة 683.9 مليار دوالر، لتحتفظ باملركز األول للعام الثالث على التوالي. وجاءت العالمة التجارية لشركة »آبل« في املرتبة الثانية بقيمة 612 مليار دوالر، تليها 
»غوغل« بـ 458 مليار دوالر، و»مايكروسوفت« بـ 410.3 مليارات دوالر، وفق قائمة أفضل 100 عالمة تجارية عاملية، صادرة، أمس، عن مؤسسة »Kantar« البريطانية ألبحاث 
السوق. وجاءت »تينسنت« الصينية العاملة في قطاع التكنولوجيا في املرتبة الخامسة بقيمة 240.9 مليار دوالر، و»فيسبوك« سادسا بـ226.7 مليار دوالر، و»علي بابا« 

للتجارة اإللكترونية الصينية في املركز السابع بـ 196.9 مليار دوالر.

اقتصاد

)فرانس برس(

Wednesday 23 June 2021
األربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021 م  13  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2487  السنة السابعة
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــاة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــي  ــيــ ــدلـــت حــ ــبـ تـ
السنتن األخيرتن بشكل كبير، 
ــات من  بعدما أحــاطــت بهم األزمـ
 

ّ
العيش في ظل  جانب، لتتخطى ضيق 

ّ
كــل

ظـــروف الــعــمــل الصعبة وعـــدم الــقــدرة على 
سحب الودائع املحبوسة من البنوك، لتصل 
إلى حد عدم القدرة على العالج في ظل أزمة 
األدويــة والفساد في القطاع الصحي الذي 

يفاقم من أوجاع الكثيرين.
وأطبق التردي املالي على كثير من الكيانات 
ــر الـــذي انــعــكــس بــــدوره على  الــصــحــيــة، األمـ
الباحثن عن عالج، ما دعا منظمات دولية 
إلــــى رفــــع درجــــــات الــتــحــذيــر مـــن األوضـــــاع 
آيــة مــجــذوب، باحثة شؤون  الحالية. تقول 
األوســط  الــشــرق  فــي قسم  والبحرين  لبنان 
وشمال أفريقيا في منظمة »هيومن رايتس 
 تحذيرات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ ووتـــش« 

والعاملن  املنظمة  قبل  مــن  أطلقت  كثيرة 
ــر عـــام 2019  ــ فـــي الــقــطــاع الــطــبــي مــنــذ أواخـ
املــالــيــة وانعكاسها  ــة  حـــول تــداعــيــات األزمــ
الــخــطــيــر عــلــى الــقــطــاع الــصــحــي وبــالــتــالــي 
املــواطــنــن. تــشــدد مجذوب  تهديدها حــيــاة 
إلـــى مخاطر  نــّبــهــت   »الـــتـــحـــذيـــرات 

ّ
عــلــى أن

الــنــقــص الـــحـــاد فـــي املــســتــلــزمــات والـــلـــوازم 
الــطــبــيــة واألدويـــــة وعــلــى صعيد الــخــدمــات 
الـــطـــبـــيـــة وقـــــد تـــصـــل إلـــــى وفـــــــاة أشـــخـــاص 
عاجزة  ستصبح  الــتــي  املستشفيات  داخـــل 

بغداد ـ سالم الجاف

إشــارة  بوضع  العراقية  السلطات  قــرار  جــاء 
»عــــدم الــتــصــرف« عــلــى املــئــات مــن الــعــقــارات 
فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى شــمــال الـــعـــراق بقيمة 
تــتــجــاوز 85 مــلــيــار ديـــنـــار )مـــا يـــعـــادل 56.6 
مليون دوالر(، ليؤشر على استمرار عمليات 
الــتــالعــب والـــتـــزويـــر فـــي املــلــكــيــة، خــاصــة في 
مــديــنــة املـــوصـــل مـــركـــز املــحــافــظــة الـــتـــي تعد 
الشأن،  هــذا  فــي  للتجاوزات  األكــثــر تسجيال 
بــيــنــمــا يــتــهــم بــرملــانــيــون جــمــاعــات مسلحة 

عبد الرحمن خضر

ــاع تــكــالــيــف صــيــانــة الــســيــارات  ــفـ يــؤثــر ارتـ
اإلدارة  سيطرة  مناطق  في  املواطنن  على 
الذاتية، شمال شرقي سورية. ويترافق ذلك 
مع عدة عوامل، منها غياب الرقابة وتحكم 
ــار الـــقـــطـــع )بــالــنــقــد  ــعـ تـــجـــار الــجــمــلــة بـــأسـ
األجــنــبــي(، إضــافــة إلــى الــرســوم املفروضة 
مــن قــبــل الــجــهــات الــتــابــعــة لــــإدارة الــذاتــيــة 
عــلــى مــحــالت بــيــع الــقــطــع بــالــتــفــرقــة، وكـــذا 

سوء الطرق ونوعية الوقود السيئة. 
ــاب لــتــتــحــول إلــى  ــبــ تــجــتــمــع كـــل هــــذه األســ
عبد  املواطنن، ومنهم خليل  على  »بــلــوة« 
بمحافظة  القامشلي،  مدينة  مــن  الحميد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــحــســكــة، الــــذي قـــال لـــ
»سيارتي من نوع كيا 2700 تعمل بالديزل، 
السرعة،  علبة  زيــت  مضخة  فيها  تعطلت 
استغربت أن الزيت يباع بالدوالر واملضخة 
أيضا، وعامل الصيانة أصبح يطلب أجرته 
بالدوالر، وهنا يكمن التناقض، حيث إننا 

ال نقبض رواتبنا أو دخلنا بالدوالر«.
وأضــــــــاف »أنـــــــا كـــمـــوظـــف بــــراتــــب 80 ألـــف 
بــحــدود 30 دوالًرا، ال يمكنني  لــيــرة، وهــو 
التوفيق ما بن دخلي ومصاريفي اليومية 
بصيانة  فكيف  األساسية،  الحاجات  على 

ــيــــارة الــــتــــي تــــزيــــد كــلــفــتــهــا عــــن حــجــم  الــــســ
ــبـــي«. وتـــابـــع: »دائـــمـــا أصــحــاب محالت  راتـ
الــصــيــانــة يــضــعــون حججًا أن شــحــن قطع 
الصيانة يتم بالدوالر، ويقولون إن ال ذنب 

لهم في إغالق املعابر أو ارتفاع األسعار«. 
وطلب عبد الحميد من الهيئات في اإلدارة 
عند  وتحديدها  األســعــار  »مراقبة  الذاتية 
ــوامــــش مـــعـــيـــنـــة، خـــصـــوصـــا أن مــحــالت  هــ
الــصــيــانــة تــطــلــب أســــعــــارا كــيــفــيــة، وهــنــاك 
احـــتـــكـــار وأســــعــــار غـــيـــر مــنــطــقــيــة، خــاصــة 
بالنسبة إلـــى الــبــضــاعــة املــفــقــودة«. وتــابــع 
 عـــن مــعــانــاتــه: »أمــضــيــت حــوالــي 

ُ
مــتــحــدثــا

ــا أبــحــث عـــن بـــرغـــي، لكني  10 ســـاعـــات وأنــ
لم أجــده، واملبرر أن املعبر مغلق أو السعر 
أن  الذاتية  اإلدارة  على  يجب  لذلك  مرتفع، 
األزمــة  هــذه  لحل  املختصة  هيئاتها  تفّعل 
التي تطاول الكثير من املواطنن«. بدوره، 
»الـــعـــربـــي  ــديـــن الـــحـــلـــبـــي، لــــ ــد املــــواطــــن مـ ــ أكـ
الــجــديــد«، أن »ســـوء الــخــدمــات مــن طــرقــات 
وبنزين وزيــوت وغــالء وعــدم توفر القطع، 
الكلفة  يــؤثــر علينا، وهــنــاك مــوضــوع  كــلــه 
الغش  إلــى  إضافة  للصيانة،  املعقولة  غير 

املنتشر في محال بيع قطع السيارات«. 
ــــي بـــعـــض الــــحــــاالت عــنــدمــا  ــه »فـ ــ ــرح أنـ ــ وشــ
يــتــرك الــزبــون الــســيــارة فــي مــحــل الصيانة 

ــا أن  ــ ــا، إمــ ــهـ ــيـ ــدال قـــطـــعـــة مــعــيــنــة فـ ــبــ ــتــ الســ
يــســتــبــدل عــامــل الــصــيــانــة الــقــطــعــة بقطعة 
بــقــطــعــة ذات جـــــودة رديــئــة  أو  مــســتــعــمــلــة 
ــذه ســرقــة حقيقية  مــقــارنــة بــاملــطــلــوب، وهــ
ــفــــروض عــلــى لــجــنــة الــصــنــاعــة  ــــش، واملــ وغـ
التي تفرض رسوما على محالت الصيانة 

مراقبة هذا األمر«.
أما الخمسيني إبراهيم علي، وهو صاحب 
مـــحـــل لــبــيــع الـــقـــطـــع بـــالـــتـــجـــزئـــة، فـــأوضـــح 
ــد«، أن ســـوء  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ مــتــحــدثــًا لــــ
الــخــدمــات هـــو ســبــب رئــيــس فـــي األعـــطـــال. 
ــزيـــت  ــة عــــن الـ ــمـ ــاجـ وأضــــــــــاف: »األعــــــطــــــال نـ
واملـــــازوت ونــوعــيــاتــه الــرديــئــة. كــل أســبــوع 
ــارة لــتــبــديــل فــلــتــر الــــوقــــود،  ــيـ ــسـ تـــحـــتـــاج الـ
والسبب املياه املوجودة في املــازوت، وهذا 
يسبب أعطااًل كثيرة، وكله يتراكم مع غالء 

القطع والصيانة«.
وتابع »كصاحب محل أقوم بتأمن القطع 
مــــن تـــجـــار مــخــتــلــفــن أو مـــحـــالت الــتــجــار 
الـــدوالر، كانت  املحلين. قبل ارتــفــاع سعر 
ــيـــدة فــــي الــــســــوق وكــــانــــت لـــدى  الـــحـــركـــة جـ
األهالي إمكانيات جيدة نوعا ما، لكن بعد 
ــــدوالر ارتــفــعــت األســـعـــار بشكل  صــعــود الــ
خيالي، واألمـــر أثــر على الــســوق مــن خالل 
االرتـــفـــاع الــحــاد فــي الــســعــر والـــســـوق غير 

املـــضـــبـــوط«. وشـــــرح عــلــي أنــــه »عـــنـــد بيع 
اليوم بسعر معن نفاجأ بارتفاع  القطعة 
ــالـــي، ما  ــتـ ســعــرهــا لــلــضــعــف فـــي الـــيـــوم الـ
وفــي  ذاتــهــا،  القطعة  ــراء  شـ علينا  يصعب 
ــد الــكــلــفــة عـــلـــى املـــواطـــن  ــزيـ ــه تـ ــ الــــوقــــت ذاتــ
ــراء قــطــع بــديــلــة لــســيــارتــه«.  الــــذي يــريــد شــ
ــا أن أغـــلـــب الـــشـــكـــاوى  ــنـ وأضــــــــاف: »الحـــظـ
ــنـــزيـــن الـــســـيـــئ واملــــــــازوت  ــبـ نـــاجـــمـــة عــــن الـ
ــة ونـــوعـــيـــة الـــقـــطـــع ذات  ــئـ ــرديـ ــــوت الـ ــزيـ ــ والـ
املتدنية، كون  والــجــودة  املرتفعة  األســعــار 
الــقــطــع األصــلــيــة أغــلــى ســعــرا واملـــواطـــن ال 
قــدرة له على شرائها«. وتابع الخمسيني 
»القطع املطلوبة بالدرجة األولى هي قطع 
ــوء نــوعــيــة الــبــنــزيــن  املـــحـــركـــات نــتــيــجــة ســ
واملازوت، وتكاليف صيانتها مرتفعة جدا، 
والقطع املتوفرة في السوق رديئة الجودة، 
لنا  بالنسبة  بــســرعــة.  تتلف  القطع  وهـــذه 
هــنــاك تــحــكــم مــن الــتــجــار الــكــبــار وهــــذا ما 
»أرباحنا  أن  إلــى  يزيد خسائرنا«. وأشــار 
ــة، فــيــمــا ال شــيء  ــائــ ال تـــتـــجـــاوز 10 فـــي املــ
املــفــروضــة من  لــلــرســوم  واضــحــا بالنسبة 
لـــإدارة،  التابعة  الهيئات  وبــاقــي  البلدية 
وقــد يجبرنا على  أيــضــا  وهـــذا يستنزفنا 
الــصــعــوبــات كبيرة  لــذلــك  إغـــالق محالتنا. 

جدا علينا وعلى املواطنن«.

املطلوب  بالشكل  االســتــجــابــة  عــن  بــدورهــا 
لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمرضى«. 
ــر الــضــحــايــا كـــانـــت الــطــفــلــة مـــيـــال، الــتــي  آخــ
السرطان وتوفيت بعدما  مــرض  عانت من 
تــــــدهــــــورت حـــالـــتـــهـــا الـــصـــحـــيـــة ورفــــضــــت 
توفر  عــدم  بحجة  استقبالها  مستشفيات 
غرف لديها، عدا عن إشكاالت كثيرة بدأت 
نتيجة  املاضية  الفترة  في  وتيرتها  ترتفع 
إجراءات املستشفيات والضمان االجتماعي 
ــريـــض دفــع  ــزام املـ ــول، وإلـــــ ــدخــ و»تـــقـــنـــن« الــ
الفارق املالي الذي يزيد من فاتورته الطبية 

في ظل انعدام قدرته املالية.
وإلى جانب أزمة االستيراد وربطًا بإجراءات 
 
ّ
إن املــركــزي، تقول مــجــذوب،  مصرف لبنان 
»ما أثر أيضًا في قدرة االستجابة، هو عدم 
املستشفيات  مــســتــحــقــات  الــحــكــومــة  ســــداد 
ــتـــي تتخطى  ــواء الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة والـ ــ سـ
املليار دوالر املتراكمة منذ أعوام، بما فيها 
الصحية  وتلك  الضامنة  للصناديق  أيضًا 
ــقـــوض إمــكــانــاتــهــا  ــا يـ ــو مــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة، وهـ
فــي تأمن األمـــوال املطلوبة لــشــراء األدويــة 
بــأعــمــال الصيانة  الــقــيــام  أو  واملــســتــلــزمــات 
التي ارتفعت أسعارها  الغيار  وشــراء قطع 

وقوى سياسية بالوقوف وراء التالعبات.
وكــشــفــت هــيــئــة الــنــزاهــة الــعــراقــيــة، فــي بيان 
لها، يوم االثنن املاضي، أن »محكمة تحقيق 
الـــنـــزاهـــة فــــي نـــيـــنـــوى وضـــعـــت إشـــــــارة عـــدم 
لــلــدولــة تم  الــتــصــرف على 844 أرضـــا تابعة 
تــخــصــيــصــهــا لــجــهــات مــخــتــلــفــة«، مــوضــحــة 
أن قـــرار عـــدم الــتــصــرف صـــدر بسبب وجــود 

مخالفات في عملية التخصيص والتملك.
وقــالــت الــهــيــئــة إن قــاضــي الــتــحــقــيــق توصل 
إلــــى أن »األســــعــــار الــتــي تـــم بــمــوجــبــهــا منح 
األراضي والعقارات كانت زهيدة جدا، فضال 
عن منحها لفئات ال تنطبق عليهم الضوابط 

والشروط«.
العراقي عن محافظة  البرملان  وأكــدت عضو 
نـــيـــنـــوى، انـــتـــصـــار الــــجــــبــــوري، فــــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الــجــديــد« حــصــولــهــا على  خـــاص لـــ
ــد وجــــــود تـــالعـــب بـــعـــقـــارات  مـــعـــلـــومـــات تـــؤكـ
نينوى، مشيرة إلى أن بعض العقارات التي 
أثرية، وهناك خشية من  التالعب بها  جــرى 

تحويلها إلى مناطق سكنية.
لم تسمها  التي  الجهات  أن بعض  وأضافت 
األراضـــــــي  أوراق  فــــي  الـــتـــالعـــب  وراء  تـــقـــف 
بيعها،  ثم  سكنية  إلــى  وتحويلها  الزراعية، 
ــاالت اســـتـــيـــالء عــلــى عـــقـــارات  ــ كــمــا حـــدثـــت حـ
ملواطنن في املحافظة، محذرة من محاوالت 

كــثــيــرًا، وكــذلــك دفـــع أجـــور رواتــــب املوظفن 
والعاملن في القطاع«.

وتلفت مجذوب إلى انعكاسات تدهور قيمة 
ــاتـــوا عـــاجـــزيـــن عن  ــذيـــن بـ ــب األطــــبــــاء الـ ــ رواتــ
القيام بــدورات تدريبية في الــخــارج، أو نيل 
دروس تواكب التطّور الطبي أو تأمن شراء 
مــا مــن شأنه أن يؤثر  مــعــدات طبية حديثة، 
عدا  وتــقــّدمــه،  الصحي  القطاع  على  بالتالي 
 »القطاع 

ّ
عــن هــجــرة األطــبــاء. وتشير إلــى أن

الــصــحــي فــي لــبــنــان بـــات أمـــام تــحــديــات عــدة 
ومخاطر تضعه على حافة التدهور، ال سيما 
 جميع الخطوات التي تقوم بها السلطات 

ّ
أن

اللبنانية ومــصــرف لــبــنــان تــصــب فــي دائـــرة 
الــتــرقــيــعــات )حـــلـــول مــؤقــتــة( فـــي ظـــل غــيــاب 

الــخــطــة الــشــامــلــة والــتــشــريــعــات الــحــكــومــيــة 
قيود  بفرض  اللبنانية  املــصــارف  واستمرار 
الخارج  إلــى  األمـــوال  اعتباطية على تحويل 
ــلـــمـــورديـــن الــطــبــيــن بــتــحــويــل  وال تــســمــح لـ
الدوالر املوجود في حساباتهم إلى الشركات 
املستلزمات  الستيراد  الــخــارج  فــي  املصنعة 

واملعدات الطبية التي هم بحاجة إليها«.
 األزمة الراهنة هي نتيجة 

ّ
وتؤكد مجذوب أن

تقصير فاضح من قبل الحكومات املتعاقبة 
والــــــوزراء املــعــنــيــن فــي الــتــعــامــل مــع الــقــطــاع 
ــــي الـــحـــصـــول  ــة فـ ــ ــدالـ ــ ــــالعـ الـــصـــحـــي وســــــط الـ
يشتهر  لبنان   

ّ
إن إذ  الصحية،  الرعاية  على 

بالسياحة الطبية، وقطاعه الخاص هو األهم 
في املنطقة فكان يقصده الناس من الخارج، 
 معظم 

ّ
فــإن الــقــدر،  املقابل ولسخرية  لكن في 

على  الــقــدرة  يملك  يكن  لــم  اللبناني  الشعب 
الــخــاصــة، بينما  املستشفيات  إلــى  الــوصــول 
اإلهمال  مــن  تعاني  الحكومية  املستشفيات 

واالهتراء وغياب االستثمارات فيها.
من جانبه، يؤكد نقيب املستشفيات الخاصة 
 
ّ
ــي الـــجـــديـــد« أن ــربـ ــعـ »الـ ـــ ســلــيــمــان هـــــــارون لـ
عند  إضافية  يتكبد مصاريف  بــات  املريض 
دخـــولـــه املــســتــشــفــى هـــي عـــبـــارة عـــن فــروقــات 

ــار املـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة ألن الـــوكـــالء  ــعــ أســ
ــن تــســلــيــمــهــا إلـــــى املــســتــشــفــيــات  تـــوقـــفـــوا عــ
وفـــق ســعــر الــصــرف الــرســمــي )1500 لــيــرة(، 
ــاوز ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الـــســـوق  بــيــنــمــا تــــجــ
أمــا الضمان  ألــف ليرة لبنانية،  الــســوداء 15 
االجتماعي فهو مستمر في إعطاء املوافقات 
الدخول  لضبط  يسعى  ولكن  االستشفائية، 
إلى املستشفيات وحصرها باملبّرر والحاالت 

الطارئة.
ــال  ــفــ ــرة إلـــــــى إقــ ــيــ ــثــ ــيـــات كــ ــفـ ــتـــشـ ــــدت مـــسـ ــمـ ــ عـ
مـــخـــتـــبـــراتـــهـــا نـــتـــيـــجـــة الـــنـــقـــص الـــــحـــــاد فــي 
بعضها  يستقبل  فيما  املــخــبــريــة  الــكــواشــف 
لديها،  ملف طبي  لديهم  ممن  فقط  املــرضــى 
ويرفضون استقبال مرضى جدد، كما عانت 
املستشفيات من أزمة بنج )تخدير( وغسيل 
كلى ونقص في املستلزمات، في حن تعتمد 
الــصــيــدلــيــات أيــضــًا الــتــقــنــن فــي بــيــع الــــدواء 
ــد، وهــنــاك  ــ ــدة، إذا ُوِجــ ــ وحـــصـــره بــعــلــبــة واحــ
صــيــدلــيــات تــمــتــنــع عـــن إعـــطـــاء الــــــدواء لغير 
زبــائــنــهــا ومـــن يــحــتــاج حــقــًا إلـــيـــه، خــوفــًا من 

تخزينه في املنازل.
كذلك، طاولت األزمــة العسكرين إذ تقلصت 
تــعــرفــة بعض  كــثــيــرة، وزادت  خــدمــات طبية 

الفحوص، وبات العناصر يدفعون جزءًا من 
غير  املستشفيات  في  االستشفائية  الــفــوارق 
بفعل  كثيرًا  تأثرت  بــدورهــا  التي  العسكرية 
اخيرًا  والنقدية وقــد خصص  املــالــيــة  ــة  األزمـ
اللبناني وشمل  مؤتمر دولــي لدعم الجيش 

الدعم الصحي.
مـــن جــهــتــه، يــقــول رئــيــس الــلــقــاء األكــاديــمــي 
»الـــعـــربـــي  الــــصــــحــــي، إســـمـــاعـــيـــل ســـكـــريـــة لــــ
الــجــديــد« إن »الــقــطــاع الــصــحــي مـــــأزوٌم منذ 
سنن طويلة، وسبق أن حذرنا مــرارًا من أن 
االستمرار في الطريقة االستهالكية املعتمدة 
ســيــودي بــنــا إلـــى االنــهــيــار وهـــذا مــا حـــدث«. 
ــام انــكــشــاف  ويـــقـــول ســكــريــة »بــتــنــا الـــيـــوم أمــ
صحي وال سيما بعد أزمة فيروس كورونا، 
وقد بدأت الخالفات واالتهامات املتبادلة بن 
الصندوق  وخصوصًا  الضامنة  املؤسسات 
واملستشفيات  االجتماعي  للضمان  الوطني 
ــلـــى الــــســــطــــح، ووصـــلـــنـــا  الــــخــــاصــــة تـــطـــفـــو عـ
إلــــى الـــخـــيـــارات والــتــحــديــات الــصــعــبــة الــتــي 
ــّددت الـــحـــاالت الــصــحــيــة الــتــي تستوجب  ــ حـ
ــفـــى وتـــغـــطـــيـــتـــهـــا عـــــــدا عــن  ــتـــشـ دخـــــــــول املـــسـ
رفـــع الــتــعــرفــة االســتــشــفــائــيــة ودفــــع املــريــض 
الفروقات واملختبرات التي ما عادت تعترف 
 ذلــك 

ّ
بــالــتــأمــن الـــصـــحـــي«. ويـــشـــدد عــلــى أن

ــه يحصل فــي ظــل غــيــاب الــرقــابــة وتــواطــؤ 
ّ
كــل

األجهزة التي تجتمع على الفساد، ولألسف 
الصحي  والــوضــع  الحلول صعبة،  أصبحت 
ــام وضـــع خــطــيــر وســـيـــزداد  االســتــشــفــائــي أمــ
خـــطـــورة، ال ســيــمــا بــعــدمــا بــاتــت هــنــاك هــّوة 
كبيرة بن قدرات املواطن املالية التي ضعفت 
ارتفعت  الــتــي  االستشفاء  ومتطلبات  كثيرًا 

تكلفتها.
بدوره، يقول وزير الصحة العامة في حكومة 
»الــعــربــي  تــصــريــف األعــــمــــال، حــمــد حــســن لـــ
 »أزمـــــة الـــيـــوم هـــي نــتــاج تــعــاٍط 

ّ
الــجــديــد« إن

تراكمي يفتقر إلى سياسات واستراتيجيات 
رسمية، خصوصًا على صعيد املستلزمات، 
إذ كنا نعاني من نقص حاد في بعض األماكن 
مقابل فائض كبير في مستلزمات أخرى فكان 
ال بد من ضبطها عبر استراتيجية واضحة 
البضاعة من  ومعلنة، تحديدًا لناحية تتبع 
لحظة استيرادها فوصولها إلى لبنان ومن 
 
ّ
ــم طــريــقــة تـــوزيـــعـــهـــا«. ويــضــيــف حــســن أن ثـ
»أزمة املستلزمات دخلت طريق الحل، ونحن 
ننتظر أن ينسحب ذلــك على قضية األدويــة 
التي  الفواتير  لبنان  مــصــرف  دعــم  بانتظار 
رفعتها اليه وزارة الصحة والتي سنتصرف 
على أساسها ملراقبة حركة األدوية وتتبعها 
حتى توزيعها على الصيدليات بشكل سريع 
وعادل، ونأمل من السلطات اللبنانية املالية 
أن تــضــع املــلــف فـــي صــلــب أولــويــاتــهــا نــظــرًا 
ــة  ألهــمــيــتــه ودقـــتـــه وخـــطـــورة اســتــمــرار األزمـ

على صحة املواطنن«.
ويــــشــــدد مـــديـــر الـــعـــنـــايـــة الــطــبــيــة فــــي وزارة 
»الــعــربــي  الــصــحــة الــعــامــة، جــوزيــف الــحــلــو لـــ
الــجــديــد« عــلــى أن املــطــلــوب الــيــوم وبــســرعــة، 
تأليف حكومة جديدة باعتبار أن التشنجات 
ــًا عـــلـــى مــخــتــلــف  ــمــ الـــســـيـــاســـيـــة تــنــعــكــس دائــ
الــــقــــطــــاعــــات، وهــــنــــاك هـــيـــئـــات دولــــيــــة تــريــد 
ــهــا 

ّ
مـــســـاعـــدة لــبــنــان والـــقـــطـــاع الــصــحــي لــكــن

ــــى األطـــــــر الــرســمــيــة  ــتـــاج إلــ فــــي املـــقـــابـــل تـــحـ
كطريق أساسي للدعم انطالقًا من البرنامج 

اإلصالحي املنتظر.
ــذا الــصــعــيــد، نــظــم مــوظــفــو عــــدد من  عــلــى هــ
املـــســـتـــشـــفـــيـــات، آخــــرهــــم مــســتــشــفــى »رفـــيـــق 
الحريري الجامعي« في بيروت، اعتصامات 
لتصحيح رواتبهم التي فقدت أكثر من %90 
من قيمتها بما يتناسب مع الغالء املعيشي، 
املعنين لضمان  إلى  وحملوا جملة مطالب 
الــعــمــل بعدما  فــي  حقوقهم واســتــمــراريــتــهــم 

طفح الكيل، على حّد تعبيرهم.

إلحـــــداث تــغــيــيــر ديــمــغــرافــي فـــي نــيــنــوى من 
خــالل منح أراض ألشــخــاص مــن غير سكان 
املــحــافــظــة.  وأشـــــارت إلـــى أن هــيــئــة الــنــزاهــة 
سبق أن ألقت القبض على موظفن متهمن 
ــى الــكــشــف عن  بــالــتــالعــب، داعـــيـــة الــقــضــاء إلـ
بعد  نينوى  بعقارات  تتالعب  التي  الجهات 
قد  النزاهة  وكانت هيئة  التحقيقات.  انتهاء 
أعلنت مطلع العام الجاري، عن ضبط املئات 
من معامالت تمليك األراضي في نينوى يقف 

وراءها 6 موظفون حكوميون.
بـــــدوره وصــــف عــضــو الـــبـــرملـــان الــســابــق عن 
محافظة نينوى، ماجد شنكالي، في تصريح 
»العربي الجديد« قرار هيئة النزاهة بوقف  لـ
الــتــصــرف بــمــئــات الــعــقــارات فــي املــحــافــظــة بـ 
»السليم جدا«، متهما فصائل مسلحة وقوى 
سياسية باالستيالء على بعض األماكن في 

املحافظة.
وأعــــرب شــنــكــالــي، عــن أمــلــه فــي تطبيق قــرار 
هــيــئــة الــنــزاهــة الــجــديــد بــخــصــوص عــقــارات 
نــيــنــوى، وأال يــكــون كــســابــقــيــه مـــن الـــقـــرارات  
التي لم تطبق، مؤكدا أن وقف التالعب يصب 

في مصلحة أهالي املحافظة. 
بالتالعب  املتهمن  املوظفن  أن  إلــى  وأشـــار 
بــالــعــقــارات إمــا كــانــوا تحت ضــغــط، أو أنهم 
أن  مضيفا  املستفيدة،  الجهات  مع  تعاونوا 

»االجــــــراءات غــالــبــا مــا تطبق عــلــى املوظفن 
الصغار الذين قد ينفذون إجــراءات التالعب 
ــغـــط«. وتـــابـــع »تـــوجـــد اتــهــامــات  تــحــت الـــضـ
لــفــصــائــل مــســلــحــة بـــالـــتـــورط فـــي الــتــالعــب«، 
وقــوى سياسية سيطرت  فصائل  إلــى  الفتا 

على ساحات وعقارات في املحافظة. 
عــام 2019، كشف تقرير لجنة برملانية  وفــي 

ــل عن  لــتــقــصــي الــحــقــائــق فـــي مــديــنــة املـــوصـ
ــمــــن مــلــيــشــيــا  ــمـــل ضــ ــعـ ــائــــل تـ ــيــــطــــرة فــــصــ ســ
»الحشد الشعبي« على مقدرات املدينة، فيما 
أن بعض  فــي حينها  مــصــادر محلية  أكـــدت 
األشخاص املدعومن من »الحشد« استولوا 
على مساحات واسعة من األراضــي، وقاموا 

بفرض إتاوات على التجار. 

لبنان: االنهيار المالي يُطبق على القطاع   الصحي

صيانة السيارات ترهق موازنات السوريينالعراق: منع التصرف في مئات العقارات بسبب التالعب

جائحة كورونا فاقمت أعباء القطاع الصحي )حسين بيضون(

أطبق التردي المالي 
على القطاع الصحي في 

لبنان، األمر الذي انعكس 
على الباحثين عن عالج 
تعاظمت فاتورته في 
ظّل انهيار الليرة اللبنانية 

وحبس ودائع كثيرين في 
المصارف

دفعت عمليات التالعب 
الواسعة في العقارات 

بمحافظة نينوى شمال 
العراق، هيئة النزاهة إلى 
إصدار قرار بمنع التصرف 

في مئات األصول 
والتحقيق في عمليات 

بيعها

خسائر ضخمة 
لـ»دبي لالستثمار«

كشف صندوق مؤسسة دبي 
لالستثمارات الحكومية، أمس 

الثالثاء، عن خسارة صافية قدرها 
5.1 مليارات دوالر خالل العام 
املاضي، وهو ما يسلط الضوء 

على الخسائر التي كبدتها جائحة 
فيروس كورونا لألصول الضخمة 
للصندوق وحالة عدم اليقني بشأن 

تعافي اإلمارة بعد الوباء. وأعلن 
الصندوق، وهو الشركة القابضة 

الضخمة التي تقف وراء العديد من 
القوى الصناعية في اإلمارة، عن 

إيرادات بلغت 37 مليار دوالر في 
عام 2020، بانخفاض حاد بأكثر 
من 40% مقارنة بالعام السابق. 

هذه أول خسارة منذ سنوات للذراع 
االستثمارية لحكومة دبي، والتي 

تفتخر بمجموعة من األصول، من 
بينها طيران اإلمارات، أكبر شركة 
طيران في الشرق األوسط، وسوق 

دبي الحرة، وشركة إعمار العقارية، 
والتي شيدت برج خليفة، أطول برج 

في العالم.

ارتفاع ثقة 
المستهلكين 

األتراك
قال معهد اإلحصاء التركي، أمس، 

إن مؤشر ثقة املستهلكني ارتفع 
إلى   81.7   نقطة في يونيو/ حزيران 

الجاري من  77.3  نقطة  في مايو/ 
أيار، والذي شهد أدنى مستوى 

منذ سبتمبر/ أيلول   2020   عقب 
فرض إجراءات العزل العام للحد من 
تفشي فيروس كورونا. كان املؤشر 
قد صعد لثالثة أشهر متتالية حتى 

مارس/ آذار املاضي، عندما المس 
أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 

  2018  ، قبل أن ينخفض   في إبريل/ 
نيسان، وفق البيانات التي أوردتها 
وكالة رويترز. وتراجعت الثقة العام 

املاضي بعد أن تأثر االقتصاد جراء 
إجراءات مكافحة الجائحة. 

»نيسان« تستعيد 
ثقة المساهمين
ناشد الرئيس التنفيذي لشركة 

نيسان، ماكوتو أوشيدا، املساهمني 
الصبر ووعد بعودة شركة صناعة 

السيارات اليابانية، التي تتوقع 
خسائر للعام الثالث، إلى مسارها 

السابق في وقت تسعى فيه 
الشركة للتخلص من تبعات قضية 
رئيسها السابق، كارلوس غصن. 
قال أوشيدا في االجتماع السنوي 

الدوري للمساهمني، أمس، وفق 

وكالة »أسوشييتد برس«: »ما عملنا 
عليه خالل سنوات األزمة سيؤتي 

ثماره«. وواجهت »نيسان«، التي 
يقع مقرها في مدينة يوكوهاما 

الساحلية، صعوبات في السنوات 
األخيرة، حيث تضررت صورة 
عالمتها التجارية بعد اعتقال 

غصن في 2018 عقب اتهامات 
تتعلق بسوء السلوك املالي.

هيكلة ديون 
الكونغو

اتفق الرئيسان الكونغولي دينيس 
ساسو نغيسو، والصيني شي 

جينبينغ، على إعادة هيكلة الدين 
الكونغولي الهائل لبكني، الذي يمنع 

البلد الواقع في أفريقيا الوسطى 
من استئناف املفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي، وفق ما قال 
وزير املالية الكونغولي ريغوبرت 

روجر أنديلي، في تصريحات 
صحافية، نقلتها وكالة فرانس 

برس، أمس. وعام 2019، أعادت 
الصني هيكلة دين الكونغو، ما 

سمح للبالد بالتوصل إلى برنامج 
مع صندوق النقد الدولي حول 
التسهيل االئتماني املمدد. لكن 

الديون التي يقّدرها صندوق النقد 
الدولي بـ110% من الناتج املحلي 

حتمل«، إذ إن النسبة 
ُ
اإلجمالي، »ال ت

السائدة في أفريقيا الوسطى هي 
70% من الناتج املحلي اإلجمالي، 

وفق ما شرح رئيس الوزراء 
الكونغولي أناتول كولينيت ماكوسو 

أمام الجمعية الوطنية، يوم االثنني 
املاضي.

أخبار مال وناس

أسواقأصول

بروفايل

إيريك يوان
مصطفى قماس

رفعته الجائحة إلى مصاف أكبر األغنياء في العالم، 
املـــلـــيـــارديـــر األمـــيـــركـــي ذي األصــــول  ثـــــروة  فــقــد زادت 
التنفيذي  املــؤســس والــرئــيــس  يـــوان،  إيــريــك  الصينية 
الفيديو،  مــؤتــمــرات  فــي  املتخصصة  »زووم«  لــشــركــة 
بفضل العمل والتعليم عن بعد، بينما ال يزال يتوقع 
املزيد من الثروة رغــم خــروج العالم من حالة اإلغــالق 
والــــعــــودة إلــــى املـــكـــاتـــب واملـــؤســـســـات املــخــتــلــفــة الــتــي 

اعتمدت كثيرًا على املنصة األشهر عامليًا.
فــقــد تــســبــب الـــفـــيـــروس والـــحـــجـــر الــصــحــي وااللــــتــــزام 
بــتــدابــيــر الــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي طــبــقــت فـــي كل 
البحث عن طريقة جديدة للتواصل عن  املجاالت، في 
بــعــد عــلــى مــســتــوى الــشــركــات والــتــعــلــيــم واملــؤتــمــرات 
والندوات، حيث ساهمت الحاجة إلى التواصل في ظل 
اإلكراهات التي خلقها الوباء في زيادة عدد مستعملي 
منصة »زووم« من الشركات فقط بنحو 385 ألف شركة 
في العام املاضي. وساعد ذلك على زيادة رقم معامالت 
شركته في 2020 بنسبة 327%، ليصل إلى 2.65 مليار 
دوالر، وتتضاعف أرباح الشركة 26 مرة لتقفز إلى 672 
مليون دوالر. وكان يوان قد أطلق منصته عام 2011، 
لكن  األميركية عام 2019،  األسهم  وأدرجها في سوق 
إال خالل  يتحقا  لم  املتعاظمة  وثــروتــه  أعمالها  حجم 
العام األول للوباء، إذ تبلغ ثروته حاليًا، بحسب مجلة 
فوربس األميركية، 13.7 مليار دوالر، بينما تضاعفت 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــشــركــتــه أربــــع مــــرات لــتــتــجــاوز 100 
مــلــيــار دوالر، نتيجة لــذلــك، اســتــحــق يـــوان لــقــب رجــل 

أعمال العام املاضي، وفق مجلة تايم األميركية.
ورغـــم الــتــقــاريــر الــتــي تشير إلــى إمكانية تــراجــع دور 
وتيرة  تــســارع  بعد  التطبيقات،  مــن  وغيرها  »زووم« 
ــودة األعــمــال  تــوفــيــر الــلــقــاحــات املـــضـــادة لــكــورونــا وعــ
إلــى طبيعتها فــي الــعــديــد مــن املــجــاالت حــول العالم، 
إال أن يـــوان يــرى أن العمل مــن املــنــزل سيستمر حتى 
بعد تخفيف تدابير اإلغالق وطرح اللقاحات في شتى 
»زووم« قد  أرجاء العالم. وكان مسؤولون تنفيذيون لـ
صرحوا، خالل اإلعالن عن النتائج السنوية للمنصة 
ــــارس/ آذار املـــاضـــي، أنــهــم يــتــوقــعــون اســتــمــرار  فـــي مـ
النمو القوي للشركة هذا العام. وتتوقع منصة »زووم« 
40% خالل  عــن  يــزيــد  بما  املبيعات  فــي  نمو  تسجيل 

الــعــام الــجــاري، لتصل إلــى مــا يــزيــد عــن 3.7 مليارات 
دوالر. واهــتــدى يـــوان، البالغ مــن العمر 51 عــامــًا، إلى 
تــخــيــل تــطــبــيــق »زووم« فـــي الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
والــحــاســوب  للرياضيات  طالبا  كــان  عندما  املــاضــي، 
ــان يــتــوجــب على  ــ بــجــامــعــة شـــانـــدونـــغ الــصــيــنــيــة. وكـ
ذلـــك الــطــالــب الــعــشــريــنــي، مــن أجـــل زيــــارة الــفــتــاة التي 
بــعــد، قطع مسافة تستغرق  مــا  فــي  ستصبح زوجــتــه 
عشر ساعات على منت القطار، ما دفعه إلى التفكير في 
كما صرح  زر،  على  بالضغط  معها  للتواصل  طريقة 

بذلك ملجلة فوربس.
تطبيق،  يتخذ شكل  كــي  الحلم،  ذلــك  أن تجسيد  غير 
، إذ سعى الــشــاب، بعد حصوله 

ً
استغرق وقتا طــويــال

ــلــــوم فــــي هـــنـــدســـة الــــحــــاســــوب، لــلــهــجــرة إلـــى  عـــلـــى دبــ
الواليات املتحدة، غير أن محاوالته باءت بالفشل سبع 

مرات، قبل أن ينال التأشيرة عند املحاولة الثامنة. 
كاليفورنيا  والتحق في عام 1997 بشركة ناشئة في 
متخصصة فــي الـــنـــدوات عــن بــعــد، ولـــم يــكــن يتحدث 
الــتــحــق بــمــجــمــوعــة  اإلنــجــلــيــزيــة جـــيـــدًا. وفــــي 2011، 
»سيسكو«، التي اقترح عليها نظامًا موافقًا للهواتف 
الذكية، غير أن فكرته رفضت.  قرر بعد ذلك تأسيس 
ألــف  اســتــقــبــال  الــتــي يمكنها  املــنــصــة  »زووم«،  شــركــة 
الــواحــد، حيث شــرع في اقتراح  شخص في االجتماع 
خــدمــة املــؤتــمــرات عــن بــعــد، والــتــواصــل عــبــر الفيديو 
واالجــتــمــاعــات االفــتــراضــيــة، كــي يجذب عشرة مالين 

مستعمل، وتلج الشركة البورصة في 2019.
عندما انفجرت الجائحة، انتعش استعمال تطبيقات 
الـــتـــواصـــل عـــن بـــعـــد، وحـــاولـــت الــعــديــد مـــن الــشــركــات 
الطلب،  ذلــك  تلبية  التكنولوجيا  مــجــال  فــي  العمالقة 
مــن  غـــيـــره  عـــلـــى  ــقـــدم  ــتـ الـ مــــن  تــمــكــن  أن »زووم«  غـــيـــر 
التطبيقات، كي تصفه وكالة بلومبيرغ األميركية بأنه 

»وسيلة التواصل االجتماعي للجائحة«.
رغم النجاح الــذي صــادف شركته، إال أنه ظل متكتما 
التركيز  اإلعـــالم، ويفضل  أضـــواء وســائــل  ومتحاشيًا 
ــيـــس مــــوتــــو، مـــراســـلـــة  ــايـ ــقــــول نـ ــيـــث تــ ــه، حـ ــلـ ــمـ ــلـــى عـ عـ
صحيفة »لزيكو« الفرنسية املتخصصة في االقتصاد 
امللياردير  يشبه  ال  إنــه  كاليفورنيا،  فــي  التقته  الــتــي 
األميركي إيلون ماسك، رئيس شركة تسال للسيارات 
فهو  تويتر،  عبر  الــتــواصــل  يفضل  الـــذي  الكهربائية، 

رجل أعمال مشغول أكثر بشركته وعمالئه.

مستحقات المستشفيات 
العامة والخاصة 

لدى الحكومة 
تتخطى المليار دوالر

من  العالم  دول  معظم  خــروج  رغــم 
اإلغالق والعودة إلى المكاتب والدراسة، 
مؤسس  يـــوان،  إيــريــك  الملياردير  أن  إال 
الفيديو  الجتماعات  »زووم«  منصة 
األعمال  من  الكثير  عليها  اعتمدت  التي 
من  المزيد  يتوقع  يزال  ال  الجائحة،  خالل 

االعتماد على منصته

والــتــجــارة  االقــتــصــاد  وزارة  أعــلــنــت 
سعر  رفع  عن  الثالثاء،  أمس  اللبنانية، 
بتوقف  ذلـــك  ــررة  ــب م الــخــبــز،  ربــطــة 
مادة  دعــم  عن  المركزي  المصرف 
السكر في األسواق. وذكرت الوزارة أنّه 
البورصة  في  القمح  سعر  إلى  استنادًا 
العالمية، وسعر صرف الدوالر، وسعر 
الخبز  ربطة  سعر  تحدد  المحروقات، 
األبيض كبيرة الحجم التي ال يقّل وزنها 
كحّد  ليرة   3250 بـ  غرامات   910 عن 
أقصى للمستهلك )2.15 دوالر وفق 
سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة(، 

والحجم الوسط بسعر ألفي ليرة.

رفع سعر الخبز

Wednesday 23 June 2021 Wednesday 23 June 2021
األربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021 م  13  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2487  السنة السابعة األربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021 م  13  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2487  السنة السابعة

الموصل 
سجلت 
العدد 
األكبر من 
حاالت 
التعدي 
على 
العقارات 
)فرانس 
برس(
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

وسط الطلب القوي على الوقود 
الطبيعي،  الغاز  أسعار  وارتــفــاع 
عـــادت أوروبــــا الســتــخــدام الفحم 
الــحــجــري فــي تــولــيــد الــكــهــربــاء خـــالل الــعــام 
ارتفاعًا كبيرًا في  العالم  الــجــاري. ويــواجــه 
تقوده  الطبيعي  الغاز  على  العاملي  الطلب 
ــد ما  ــــات املـــتـــحـــدة وإلـــــى حـ ــــواليـ الـــصـــن والـ
االقتصادي  النمو  بسبب  الغربية  أوروبـــا 
ــاري. وحــســب  الــســريــع خــــالل الــصــيــف الــــجــ
بــيــانــات بـــورصـــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي للعقود 
املــســتــقــبــلــيــة فـــي روتــــــــردام بـــهـــولـــنـــدا، الــتــي 
ــا الــغــربــيــة،  ــ تــقــيــس أســعــار الــغــاز فــي أوروبـ
ارتــفــع ســعــر الــغــاز الطبيعي إلـــى أكــثــر من 

الضعف في أوروبا مقارنة بمستوياته في 
الــعــام املــاضــي. وبــلــغ سعر الــغــاز الطبيعي 
ملليون وحــدة حرارية بريطانية 9 دوالرات 

خـــالل األســـبـــوع الـــجـــاري، حــســب مــؤشــرات 
بورصة الغاز الهولندية. من جانبها، قالت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« في تقرير 
أمــــس الـــثـــالثـــاء، إن أســـعـــار الـــغـــاز املــرتــفــعــة 
التوسع  إلــى  الطاقة  توليد  دفــعــت شــركــات 
في استخدام الفحم الحجري، الذي ارتفعت 
أســعــاره أكــثــر مــن الــضــعــف مــقــارنــة بالعام 
املاضي، حيث بلغت أسعار الفحم الحجري 
في ميناء نيوكاسل بأستراليا، وهو ميناء 
أعلى  الحجري،  للفحم  الرئيسي  التصدير 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ عـــقـــد. وحـــســـب الــتــقــريــر، 
ارتفعت األسعار بنسبة 27% خالل الشهر 
الـــجـــاري مــقــارنــة بــمــســتــويــاتــهــا فــي مــايــو/ 
أيــار املــاضــي. وفــي ذات الــشــأن، قالت وكالة 
إن  املــاضــي،  قبل  الثالثاء  يــوم  »بلومبيرغ« 
الطاقة  لتوليد  الحجري  الفحم  »استخدام 
في أوروبا ارتفع بنسبة راوحت بن 10 إلى 

15% خالل العام الجاري«. 
الطاقة األميركي، آندي سومر،  وقال خبير 
في لقاء مع الوكالة االقتصادية األميركية، 
الغاز  »مخزونات  إن  املاضي،  قبل  الثالثاء 
في أوروبا منخفضة جدًا لدرجة أن أوروبا 
بــالــغــاز  ال تستطيع تــولــيــد طــاقــة إضــافــيــة 
الــطــبــيــعــي«. وتــراجــعــت املــخــزونــات بسبب 
الــشــتــاء الــقــاســي فــي بــدايــة الــعــام الــجــاري، 
وتـــدنـــي درجــــة الــــحــــرارة حــتــى بـــدايـــة شهر 
مايو/أيار املاضي، وهو ما أدى إلى زيادة 
السحب من املخزونات، وبالتالي انخفضت 

أزمة الوقود 
األزرق

الصين من كبار 
مستوردي الغاز 

المسال في 
)Getty( العالم

لجأت أوروبا إلى زيادة توليد الطاقة من الفحم الحجري وسط تراجع 
لتلبية احتياجات محطات  المخزونات وعدم وجود إمدادات كافية 
توليد الكهرباء. وتتوقع تقارير متخصصة ارتفاع الطلب العالمي على 

الغاز، خاصة شحنات الغاز المسال في آسيا

الشركات الصينية ترفض 
توقيع عقود طويلة 

األجل مع المنتجين الكبار

أوروبا تتجه لتليين 
موقفها تجاه أنقرة 

والروس يعودون لتركيا

ترتيب نيويورك، أغلى 
المدن األميركية، 

يتراجع من 6 إلى 17

أوروبا تلجأ 
للفحم الحجري 

لتغطية نقص 
الغاز الطبيعي

)Getty( سياح روس وغربيون في الشواطئ التركية)Getty( عاصمة تركمانستان، عشق آباد

إسطنبول ـ العربي الجديد

قــال الرئيس التركي رجــب طيب أردوغـــان، إن 
مباشرة  دولية  استثمارات  استقطبت  بــالده 
 .2003 الـــعـــام  مــنــذ  دوالر،  مــلــيــار   225 بــقــيــمــة 
لـ »استراتيجية  جاء ذلك في معرض تقييمه 
االســتــثــمــار الـــدولـــي املــبــاشــر لــتــركــيــا 2021 ـ 
2023«، وفق بيان ملكتب االستثمار بالرئاسة 
التركية، أمس الثالثاء. وأضــاف أردوغـــان، أن 
لجذب  طريق  خريطة  بمنزلة  االستراتيجية، 
االســتــثــمــارات الــدولــيــة املــبــاشــرة إلـــى الــبــالد، 
وتــعــزيــز القيمة املــضــافــة لــالقــتــصــاد الــتــركــي. 
وحسب وكالة »األناضول«، أكد أردوغان عزم 
بــــالده عــلــى تــعــزيــز نــمــو االقــتــصــاد وتحسن 
أجـــواء االستثمار فــي تركيا، مــن خــالل جذب 

املزيد منها. 
وواجهت تركيا أزمة تدفق استثمارات خالل 
ــام الـــــجـــــاري، بــســبــب ضـــغـــوط املـــصـــارف  ــعــ الــ
برفع  املطالبة  الــكــبــرى  الغربية  والــصــنــاديــق 
سعر الفائدة على الليرة. بينما يرى الرئيس 
ــدًا مــضــرة  ــ الـــتـــركـــي، أن الـــفـــائـــدة املـــرتـــفـــعـــة جـ
بــاالقــتــصــاد، وتــرفــع مــن مــعــدل الــتــضــخــم في 
الــــبــــالد وتــــزيــــد مــــن أعــــبــــاء خــــدمــــة الــــقــــروض 
ــى أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــ إلـ ــة. وأشــــــــــار  ــيــ ــبــ ــنــ األجــ
إلى  الدولي تهدف بشكل أساسي  االستثمار 
رفــــع حــصــة الـــبـــالد فـــي ســــوق االســـتـــثـــمـــارات 
باملائة، بحلول   1.5 املباشرة، بنسبة  الدولية 

ــاد املــغــمــورة قائمة  احــتــلــت مــديــنــة عــشــق آبـ
ــي الــتــقــريــر  أغـــلـــى مــــدن الـــعـــالـــم لـــألجـــانـــب فـ
السنوي لهذا العام الذي يصدر في باريس. 
وحسب وكالة فرانس برس، ارتفع تصنيف 
املدن األوروبية والشرق آسيوية في ترتيب 
ــدن األكـــثـــر غـــالء للمقيمن األجـــانـــب في  املــ
العالم في ظل ضعف سعر صــرف الــدوالر، 
ــنـــوي الــــــذي نــشــرتــه  بــحــســب الـــتـــقـــريـــر الـــسـ

مجموعة ميرسر الفرنسية أمس الثالثاء. 
تركمانستان  عاصمة  آبــاد  عشق  وانتقلت 
وأكــبــر مــدنــهــا الــتــي تــضــم أجــانــب كــثــرًا من 
املــرتــبــة الــثــانــيــة الــعــام املــاضــي إلـــى املرتبة 
األولى بسبب »تضخم محلي شديد«، وفق 
ما أوضح املسؤول في فرع ميرسر الفرنسي 

جان فيليب سارا لوكالة فرانس برس. 
في املقابل، تراجعت هونغ كونغ التي ترتفع 
فيها بـــدالت اإليــجــار الــبــاهــظــة، مــن املرتبة 
األولى إلى املرتبة الثانية. وحلت في املرتبة 

بعدما  بيروت  اللبنانية  العاصمة  الثالثة 
كانت فــي املرتبة 45 الــعــام املــاضــي، بسبب 
ــة االقــتــصــاديــة  ــ الــتــضــخــم الــنــاجــم عـــن األزمـ
الخانقة، وتفشي وباء كوفيد-19 واالنفجار 
الذي دمر مرفأ بيروت ومناطق واسعة من 
العاصمة في 4 أغسطس/ آب في عام 2020، 

بحسب تصريحات سارا.
ــــى مــعــيــشــة  ــلـ ــ ــدن الـــعـــشـــر األغـ وال تــــــــزال املــــــ
لـــألجـــانـــب تــضــم مـــن جـــانـــب آســـيـــا طــوكــيــو 
ــة  ــبـ ــرتـ ــهـــاي )املـ ــغـ ــنـ ــة الــــرابــــعــــة( وشـ ــبــ ــرتــ )املــ

السابعة(  )املرتبة  وسنغافورة  الــســادســة( 
وبكن )املرتبة التاسعة(، ومن جانب أوروبا 
)املرتبة  ثــالث مــدن سويسرية هــي زيـــورخ 
الخامسة( وجنيف )املرتبة الثامنة( وبيرن 

)املرتبة العاشرة(.
ــت لــنــدن فــي املــرتــبــة 18، فيما ارتفعت 

ّ
وحــل

إلــى املرتبة 33 على  بــاريــس مــن املرتبة 50 
الـــيـــورو نسبيًا مقابل  ارتـــفـــاع ســعــر  ضـــوء 

الدوالر.
ــات املـــتـــحـــدة، تـــراجـــعـــت أغــلــى  ــ ــــواليـ ــــي الـ وفـ
األميركية، وهــي مدينة نيويورك من  املــدن 
املرتبة السادسة إلى املرتبة 17، تليها لوس 
أنجليس في املرتبة 20 وسان فرانسيسكو 
التي تراجعت من املرتبة 16 إلى املرتبة 25. 
فــانــخــفــض تصنيفها،  الــهــنــديــة،  ــدن  املــ أمـــا 
وانتقلت بومباي من املرتبة 60 إلى املرتبة 
78، بــســبــب تـــراجـــع ســعــر صــــرف الــروبــيــة 

الهندية بالنسبة للدوالر.
مــن جهة أخـــرى أشـــارت شــركــة ميرسر إلى 
تــراجــع حــركــة انــتــقــال األجــانــب للعيش في 
ــــرى ألســـبـــاب عــمــلــيــة ومــالــيــة على  مــــدن أخـ
ــبـــاط بـــأزمـــة كـــوفـــيـــد-19. وأوضـــــح ســـارا  ارتـ
أن هــنــاك تــوجــهــًا عــلــى املــــدى الــبــعــيــد نحو 
»تــراجــع حــركــة انــتــقــال األجــانــب التقليدّية 
هذا  يمتد  وربــمــا  املستقبل  فــي  وعائالتهم 
التراجع لفترة تراوح بن 3 إلى 5 سنوات«.

وفي املقابل، لفت التقرير إلى تزايد التنقالت 
ذهابًا وإيابًا بن بلد اإلقامة وبلد العمل في 
 
ً
رحالت تستغرق حتى ست ساعات، فضال

عـــن املــهــمــات الــقــصــيــرة ملــــدة تــصــل إلــــى 18 
شــهــرًا والــتــي »يــغــادر فيها املــوظــف وحيدًا 
عــلــى أن يــعــود إلـــى الـــبـــالد مــرتــن أو ثــالث 

مرات في السنة«.
الجديدة هــذه تطرح  التنقل  أن أشكال  غير 
عــلــى الـــشـــركـــات صــعــوبــات تــنــظــيــمــيــة على 
صـــعـــيـــد تــــأشــــيــــرات الـــــدخـــــول والــــضــــرائــــب 

والضمان االجتماعي.
)فرانس برس(

عام 2023. وأشاد أردوغان بفرص االستثمار 
فــي بــــالده، الفــتــًا إلـــى إمــكــانــاتــهــا الــكــبــيــرة في 
ــتـــاج، والـــقـــوة الــعــامــلــة، إلـــى جانب  مــجــال اإلنـ
مــوقــعــهــا االســتــراتــيــجــي وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة 
اللوجستية. وأوضح أن تركيا تقع في منطقة 
يــمــكــن فــيــهــا عــبــر رحــلــة طـــيـــران لــــ 4 ســاعــات، 
بــلــدان يبلغ عـــدد سكانها 1.3  إلـــى  الــوصــول 
مــلــيــار نــســمــة، وإجـــمـــالـــي قــيــمــة أســـواقـــهـــا 26 
ترتفع  الــتــي  تركيا،  وتــواجــه  دوالر.  تريليون 
خدمة  بسبب  الصعبة  بالعمالت  التزاماتها 
الديون قصيرة األجل، صعوبات، تتجلى في 
التضخم. ويرى  الليرة وارتفاع معدل  تراجع 
جـــورنـــال«،  ســتــريــت  »وول  بصحيفة  تحليل 
أن الــلــيــرة الــتــركــيــة ربــمــا ســتــواجــه املــزيــد من 
لتداعيات  املستثمرين  تقييم  وســط  املتاعب 
قرار رفع الفائدة األميركية في وقت أقرب من 
التوقعات السابقة على االقتصادات الناشئة 

ومن بينها تركيا. 
وأشارت »وول ستريت جورنال«، إلى أن البنك 
املركزي يجد نفسه تحت ضغوط قاسية بن 
رفع الفائدة وليس خفضها، وسط تقييم كبار 
املستثمرين ملستقبل أصول األسواق الناشئة. 
لــكــن فــي املــقــابــل، فـــإن هــنــالــك بــــوادر انــتــعــاش 
للسياحة في تركيا التي تعد من أهم مصادر 
وكالة  وكانت  للبالد.  الصعبة  العمالت  دخــل 
ــرز« قــد ذكـــرت أمـــس الــثــالثــاء، أن آالف  ــتـ »رويـ
السياح الروس وصلوا إلى تركيا بعد تعليق 
الــحــكــومــة الــروســيــة لــلــطــيــران إلـــى تــركــيــا قبل 
شهرين. كما أن عالقات تركيا تتجه للتحسن 

مع دول االتحاد األوروبي والواليات املتحدة، 
وهـــو مـــا ســيــدعــم الــتــجــارة والــســيــاحــة خــالل 
الــعــام الــجــاري.  فــي هــذا الــشــأن، قالت رئيسة 
ــــون ديـــر  ــيـــة األوروبــــــيــــــة أورســـــــــوال فــ ــفـــوضـ املـ
إنــه يتعن على االتحاد  الثالثاء،  اليــن، أمــس 
األوروبــي تحديث اتفاقية الهجرة مع تركيا، 
املقرر  وذلــك في تصريحات قبل قمة االتحاد 
فون  وقــالــت  االتــفــاق.  تجديد  ملناقشة  عقدها 
ديــر اليــن للصحافين في زيــارة لبرلن: »من 
املهم أن نواصل دعم تركيا، حيث يعيش 3.7 
مالين الجــئ ســـوري، بعضهم مــوجــود فيها 
منذ 10 ســنــوات«.  وأضــافــت: »لسنا بحاجة 
ملساعدات إنسانية مكثفة مثلما كان الوضع 

في املاضي، لكن يتعن اتخاذ موقف«.
إلــى ذلـــك، حققت صـــادرات تركيا مــن الفواكه 
والخضروات الطازجة، نموًا بنسبة 27 باملائة 
خـــالل مـــايـــو/ أيــــار الــفــائــت، مــقــارنــة بالشهر 
نفسه من العام املاضي. وأوضح رئيس اتحاد 
الطازجة في  والــخــضــروات  الفاكهة  مــصــدري 
منطقة البحر األبيض املتوسط نجدت سن، 
أن قيمة صــــادرات تركيا مــن الــقــطــاع املــذكــور 
دوالر.  مليون   201.2 بلغت  املاضي  مايو  في 
أسواقنا  »تمثلت  الثالثاء:  بيان  في  وأضــاف 
الـــرئـــيـــســـيـــة بـــمـــايـــو، فــــي روســــيــــا ورومـــانـــيـــا 
والــعــراق وأملــانــيــا وأوكــرانــيــا، فيما كــانــت في 
جــنــوب آســيــا وأوروبـــــــا والـــشـــرق األوســـــط ... 
وهي املناطق التي حققنا فيها نموًا كبيرًا في 

الصادرات«. 
وبخصوص البلدان التي حقق القطاع زيادة 
فــــي حـــجـــم الــــــصــــــادرات إلـــيـــهـــا، قـــــال ســــن إن 
الــصــادرات إلــى الهند حققت نموًا بنسبة 12 
ألــفــًا و153 بــاملــائــة، فــي مــايــو املــاضــي مقارنة 
بنفس الشهر في العام 2020، وبلغت 4 مالين 
و679 ألـــفـــًا. وتـــابـــع: »احــتــلــت ســـوريـــة املــرتــبــة 
الثانية بعد الهند بزيادة قدرها 341 باملائة، 
وبقيمة بلغت 11.5 مليون دوالر، فيما جاءت 
قدرها  بزيادة  الثالثة  املرتبة  في  بيالروسيا 

167 باملائة، وبقيمة 1.4 مليون دوالر«.

عشق آباد أغلى مدينة لألجانبتركيا تجتذب االستثمارات رغم الصعوبات

بنسبة  بأوروبا  الطبيعي  الغاز  مخزونات 
فــي خمس  مــتــوســط مستوياتها  مــن   %25
ســـنـــوات، وذلــــك حــســب تــقــريــر شــركــة »وود 
األول  الربع  في  الطبيعي  للغاز  ماكينزي« 
مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري. وقــــالــــت الـــشـــركـــة فــي 
تقريرها، إن سوق الغاز املسال تتجه نحو 
بالطلب  مقارنة  املــعــروض  فــي  كبير  نقص 

املتنامي خالل السنوات الخمس املقبلة. 

ــد تـــضـــطـــر أوروبـــــــــــا لــــســــد الــــنــــقــــص فــي  ــ ــ وقـ
من  املزيد  الغاز الستيراد  من  احتياجاتها 
الغاز الطبيعي املسال خالل العام الجاري، 
خاصة من قطر والواليات املتحدة. وكانت 
أوروبا تسعى لزيادة واردات الغاز الطبيعي 
من روسيا عبر أنابيب تصدير من روسيا، 
ولكن يبدو أن التوتر السياسي الجاري بن 
املتحدة  الــواليــات  بقيادة  الغربي  التحالف 

ويــرجــع محللون أســبــاب النقص فــي الغاز 
بــأوروبــا إلــى أربــعــة عــوامــل رئيسية وهــي: 
الغاز  الجارية في حقول  الصيانة  عمليات 
بـــالـــنـــرويـــج، وارتــــفــــاع الــطــلــب عــلــى تــولــيــد 
الكهرباء في أوروبا بعد عودة االقتصادات 
ــــاري، وتـــراجـــع  ــــجـ ــــالل الـــصـــيـــف الـ لــلــنــمــو خـ
املـــخـــزونـــات، وارتـــفـــاع الــطــلــب الــعــاملــي على 

الغاز الطبيعي، خاصة في آسيا. 

قد يعرقل مثل هــذه الخطوة، إذ حتى خط 
لـــه مضاعفة  املــخــطــطــة  ـ2«  »نـــــورد ســتــريــم 
إمــــدادات الــغــاز الــروســي إلــى أملــانــيــا بنحو 
50 مليار متر مكعب في العام، يواجه حتى 
الــصــارمــة على  الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة  اآلن 

الشركات املنفذة ملد الخطوط.
ــيـــركـــا، أدت ســيــاســة الـــرئـــيـــس جو  وفــــي أمـ
بايدن الخاصة بالطاقة النظيفة إلى إثارة 

حالة من الرعب وسط املستثمرين وترددهم 
في وضع مزيد من التمويل في قطاع الغاز 
والــنــفــط الــصــخــري، حــيــث تــراجــعــت شهية 
االســـتـــثـــمـــار فـــي الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة، وهــو 
مــا أدى إلــى تــراجــع إنــتــاج الــغــاز الطبيعي 
ــات املـــتـــحـــدة.  ــ ــــواليـ بـــمـــعـــدالت كـــبـــيـــرة فــــي الـ
التي  هــيــوز«  »بيكر  شركة  بيانات  وحسب 
ــات  ــي الــــواليــ تـــقـــوم بـــالـــحـــفـــريـــات لــــآبــــار فــ
املتحدة، فإن هنالك نحو خمسة حقول غاز 
طبيعي تــواصــل اإلنــتــاج حاليًا مــن بــن 92 
نهاية  تنتج حتى  كانت  غــاز طبيعي  حقل 

مارس/ آذار املاضي.
ومع فتح االقتصادات ورفع معدالت النمو 
االقـــتـــصـــادي، يــتــزايــد الــطــلــب الــعــاملــي على 
ــدد، قــالــت  ــذا الــــصــ ــ الــــغــــاز الــطــبــيــعــي. فــــي هـ
ــيـــة فـــي تــقــريــرهــا عن  وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـ
ــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، إن  الـــغـــاز الـــصـــادر يـ
الطلب العاملي على الغاز الطبيعي العاملي 
الجاري بنحو 16 مليار  العام  ارتفع خــالل 
قــدم مكعبة حتى األســبــوع املنتهي فــي 11 
مــقــارنــة بمستوياته في  يــونــيــو/ حــزيــران، 
الـــعـــام املـــاضـــي. كــمــا يــشــيــر تــقــريــر الــوكــالــة 
الطبيعي  الغاز  مخزونات  أن  إلــى  الدولية، 
إلى  قــدم مكعبة  تراجعت بنحو 453 مليار 
الصن  ــعــد 

ُ
وت مكعبة.  قــدم  تريليون   2.427

من كبار املستوردين للغاز الطبيعي املسال 
في العالم، حيث توقعت نشرة »أس آند بي 
غــلــوبــال« فــي تــقــريــر يـــوم الجمعة املــاضــي، 
ارتفاع الطلب الصيني على الغاز الطبيعي 
املسال بمعدل 23% إلى نحو 21 مليار متر 
مكعب خالل العام الجاري. وتتوقع النشرة 
ــاع الــطــلــب الــصــيــنــي عــلــى الـــغـــاز إلــى  ــفــ ارتــ
كميات تــراوح بن 400 إلى 500 مليار متر 

مكعب بن العام الجاري والعام 2025. 
وتواجه الشركات الصينية أزمة إمدادات في 
الغاز الطبيعي املسال، مما حدا بها لتوقيع 
املطلوبة  الــغــاز  لشحنات  مستقبلية  عقود 
للشتاء املاضي. وحسب وكالة »أس آند بي 
الصينية ترفض  الــشــركــات  فـــإن  غــلــوبــال«، 
 تــوقــيــع عــقــود طــويــلــة األجـــل مــع كبار 

ً
مــثــال

ــال، مــثــل الــشــركــات  املـــصـــدريـــن لــلــغــاز املــــســ
على  املنافسة  أن  محللون  ويــرى  القطرية. 
شــحــنــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي ســتــتــزايــد خــالل 
ــــاري بــــن الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة  ــــجـ ــام الـ ــعــ الــ
وشركات التوليد الكبرى في اليابان ودول 
النمو اآلسيوية، وهو ما قد يرفع األسعار 
إلــى مستويات غير  املــســال  للغاز  الــفــوريــة 

مسبوقة خالل الشتاء املقبل.

أظهرت بيانات صادرة عن أكبر جهاز للتخطيط االقتصادي في الصين 
أربعة  الغاز الطبيعي في الصين سّجل نموًا قويًا في أول  أّن استهالك 
وســط   ،2021 عـــام  مـــن  ــر  ــه أش
لتحقيق  الــمــبــذولــة  الــجــهــود 
التلوث  وتقليل  الخضراء  التنمية 
اللجنة  وأوضحت  الكبرى.  بالمدن 
أن  ــالح  ــ واإلص للتنمية  الوطنية 
الطبيعي  للغاز  الظاهر  االستهالك 
على  بالمائة   16.8 بنسبة  ارتفع 
 122 نحو  إلى  ليصل  سنوي  أساس 
في  الغاز  من  مكعب  متر  مليار 

الفترة بين يناير - إبريل.

نمو قياسي لالستهالك

تحقيق

تواصل تركيا جذب 
االستثمارات األجنبية، رغم 
الصعوبات السياسية التي 

تواجهها وضغوط 
المصارف والصناديق 

الغربية

رؤية

شريف عثمان

ــعــام مــن ظــهــور وبــاء  بــعــد مــــرور مــا يــقــرب مــن عــــاٍم ونــصــف ال
الـــذي أصـــاب نحو 180 مليون شخص وقــتــل ما  كــوفــيــد–19، 
الفيروس وإن كان  أن  بــات واضحًا  يقرب من 4 ماليني منهم، 
يصيب الجميع، إال أن تأثيره ليس واحدًا، ال على األفراد وال على 
التصدعات  الفيروس كاشفًا  كــان  الــوقــت نفسه،  وفــي  الــبــلــدان، 

املوجودة في املجتمع العاملي ومفاقمًا إياها.
الكثير  الفج في  التفاوت  وعلى رأس تلك التصدعات ما يخص 
من نواحي الحياة بني البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، وأيضًا بني 
مواطني البلد ذاته، إذ ارتفعت دخول بعضهم خالل فترة الوباء، 
لــســاعــات لتسجيل أسمائهم  فــي طــوابــيــر  ــرون  آخـ بينما وقــف 

ضمن طالبي الحصول على تعويضات البطالة.
وقفزت ثروات ما يعرف بطبقة النصف في املائة قفزات هائلة، 
بينما زاد عدد من يقفون ساعات أمام املدارس أو دور العبادة 

 في الحصول على وجبة ساخنة.
ً
أمال

وأخيرًا، كان التفاوت واضحًا في معدالت الحصول على املصل 
املــضــاد لــلــفــيــروس، إذ نجحت أغــلــب االقــتــصــادات الــكــبــرى في 
توفير اللقاح للنسبة الكبرى من املواطنني الراغبني في الحصول 
عليه، بينما تراجعت معدالت توفيره في بلداٍن أخــرى، انتظارًا 

لوصول ما فاض عن حاجة الدول الغنية.
ــاءات الــدقــيــقــة عـــن تـــطـــورات الــدخــول  وفـــي حـــني غــابــت اإلحــــصــ
والثروات، كما نسب اإلصابة ومعدالت الحصول على اللقاح أو 
العالج في بعض البلدان الفقيرة، كانت هناك بعض األرقام التي 
صدرت عن بعضها اآلخر لتكون صادمة في وصف حال تلك 
البلدان، ومنذرة بما هو أسوأ في أحوال البلدان التي لم تنشر أو 

لم يكن لديها إحصائيات. 
وكانت البرازيل واحدة من أهم تلك الحاالت التي اتسمت بقدر ال 
بأس به من الشفافية ودقة البيانات الصادرة، رغم ارتفاع عدد 
حــاالت اإلصــابــة، إذ أصــاب الــفــيــروس مــا يقرب مــن 18 مليون 
الالتينية،  الــدولــة  عــدد ســكــان  مــن  يمثلون نحو %9  بــرازيــلــي، 

وتجاوزت حاالت الوفاة املرتبطة به نصف مليون شخص. 
ــات لــلــمــواطــنــني  ــانــ ــــرف إعــ ــــبــــالد عـــلـــى صـ ــدرة ال ــ ــــع ضـــعـــف قــ ومـ
املتضررين، وصلت البالد إلى أسوأ حاالتها في خمسة عشر 
عــامــًا، بعد أن سجل الــتــفــاوت االجــتــمــاعــي واالقــتــصــادي أعلى 

درجاته، وازدادت أوضاع املاليني سوءًا.
ووفقًا لدراسة أعدتها إحدى الجامعات املرموقة هناك، انخفض 
متوسط دخل الفرد في البرازيل ليصل إلى 195 دوالرًا خالل 
الــربــع األول مــن الــعــام الــحــالــي، وهــو أقــل مستوى لــه فــي العقد 
بنفس  مقارنة  تتجاوز %11  بنسبة  انخفاضًا  ويمثل  األخير، 
البالد.  في  الفيروس  انتشار  قبل  أي  املاضي،  العام  من  الفترة 
وأشـــــارت الـــدراســـة إلـــى أن الــفــئــات األفـــقـــر كــانــت األكـــثـــر تــأثــرًا 
املائة  في  األربــعــون  إذ خسر  العام،  الدخل  بانخفاض متوسط 

األكثر فقرًا أكثر من 20% من دخولهم خالل العام األخير.
الفرد، تراجع مؤشر جيني في  لتراجع متوسط دخل  ونتيجة 
التفاوت في الدخول بني أبناء  البالد، وهو مؤشر عاملي يقيس 
الوطن الواحد، ليسجل 0.674 خالل األشهر الثالثة األولــى من 
العام، وهو أعلى مستوى له في البرازيل منذ عام 2012. ويتراوح 
املؤشر في كل بلدان العالم بني صفر وواحد، وكلما اقترب من 

واحد كان ذلك يعني ارتفاعًا في مؤشر التفاوت.
أيضًا أشارت بيانات حديثة إلى أن متوسط الشعور بالسعادة 
بني البرازيليني سجل 6.1 على مؤشر يتراوح بني صفر وعشرة 
 
ً
ومسجال النقطة،  أعشار  أربعة  منخفضًا  األخير،  العام  خالل 

أقل مستوى له منذ عام 2006. وأكــدت األرقــام أن األربعني في 
املائة األكثر فقرًا من الشعب انخفض شعورها بالسعادة على 
ارتفع شعور  بينما  العام،  االنخفاض  متوسط  املؤشر ضعف 

العشرين في املائة األكثر غنى بالسعادة خالل الفترة ذاتها. 
وبــخــالف ارتــفــاع مقاييس الــتــفــاوت فــي الـــدخـــول، لــم ينخفض 
شعور مواطني بلد السامبا، املحبني للرقص والضحك والحياة، 
بالسعادة فقط، وإنما ارتفع أيضًا شعورهم بالغضب، من %19 
في عــام 2019، إلــى 24% في عــام الجائحة، في إشــارة إلــى أن 
املقاييس املوضوعية والذاتية للرفاهية االجتماعية تسير سوية، 

إلى حد كبير، في أغلب األوقات. 
ــاءت األرقـــــام الــواضــحــة مــن الــبــرازيــل مــن جــامــعــة مستقلة،  جــ
التأثيرات  عــن  واضــحــة  لتعطي صــورة  الحكومي،  الفلك  خــارج 
االجتماعية للجائحة، وما تسببت فيه من ركود اقتصادي، على 

املواطنني.
ولكن في الكثير من الــدول العربية، تختفي تلك األرقــام بسبب 
ــاٍم تقض  ــأرقـ ــاج« املــواطــنــني بـ ــدم رغــبــة الــحــكــومــات فــي »إزعــــ عـ
تهم 

ُ
ت بينما  مناقشتها،  في  الحق  لهم  يكون  ولــن  مضاجعهم، 

للخارج،  بالعمالة  كهذه  إحصائيات  ــصــدر 
ُ
ت مستقلة  جهة  أي 

وربــمــا مــســاعــدة جــمــاعــات إرهــابــيــة فــي تحقيق أهــدافــهــا بقلب 
نظام الحكم. 

ــة، فــقــد ثـــبـــت، وألول مــــرة منذ  لـــم تــكــن الـــبـــرازيـــل حـــالـــة فــــرديــ
وفقًا  العالم،  املتوسطة حول  الطبقة  تقلص حجم  التسعينيات، 
لتقديرات مركز األبحاث PEW، الذي أكد أن ما يقرب من 150 
مليون شخص، وهو رقم يساوي مجموع سكان اململكة املتحدة 
وأملانيا، انتقلوا من الطبقة الوسطى إلى الطبقة األفقر خالل العام 
األوســط وشمال  الشرق  في  تقريبًا  املاضي، منهم 10 ماليني 
الوسطى  الطبقة  فهم ضمن 

ّ
يصن مــن  املــركــز  وحـــدد  أفــريــقــيــا. 

بأنهم من يحصلون على أجر يومي يتراوح بني 10 – 20 دوالرًا.
الشعبية«  الضغوط  »نجحت  الجائحة،  عــام  وقبل  مصر،  وفــي 
في فرض حٍد أدنى لألجر الشهري يقدر بألفي جنيه مصري، 
لتجنب  الــشــركــات  أغــلــب  وتتحايل  تقريبًا،  دوالرًا   127 تــعــادل 
دفعها عن طريق تشغيل العمالة من دون عقود، أو بطرق أخرى. 
وخالل عام الجائحة، لم يستفد من اإلعانات الحكومية املوجهة 
للعمالة  املقدر  العدد  أعمالهم سوى 10% فقط من  توقفت  ملن 
غير الرسمية، ولم تتجاوز اإلعانات 500 جنيه شهريًا، أو أقل 

من 32 دوالرًا. 
وبــيــنــمــا كـــان املــســؤولــون فــي الــســابــق يــرجــعــون أســبــاب تدني 
مستوى الدخل في مصر النخفاض تكلفة املعيشة فيها بسبب 
الدعم الحكومي، لم يعد ذلك ممكنًا اآلن بعد أن ُحــررت أسعار 
الوقود والغاز والكهرباء والخبز واملياه، ولم يبق خارج األسعار 
العاملية سوى املواطن املصري. فهل يجد هذا املواطن من يقيس 

سعادته أو شقاءه بأي مقياس؟

من يقيس سعادة 
المصريين؟

Wednesday 23 June 2021 Wednesday 23 June 2021
األربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021 م  13  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2487  السنة السابعة األربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021 م  13  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2487  السنة السابعة


