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الليرة اللبنانية تسقط لقاع جديد
بيروت ـ ريتا الجّمال

سّجلت الليرة اللبنانية، أمس الخميس، تدهورًا 
الـــدوالر  إذ تخطى سعر صــرف  قياسيًا جــديــدًا، 
الــواحــد عتبة 36 ألــف ليرة فــي الــســوق الــســوداء، 
فــي ســقــوط مــتــســارع منذ االنــتــخــابــات النيابية الــتــي جرت 
البالد جملة من  الــجــاري، لتشهد  أيــار  في منتصف مايو/ 
العملة  فــي قيمة  بــالــتــدهــور املستمر  املــنــددة  االعــتــصــامــات 

وتردي األوضاع االقتصادية واملعيشية في البالد.
 االنهيار االقتصادي األسوأ 

ّ
ومنذ خريف العام 2019، في ظل

ــام الــــدوالر في  فــي لــبــنــان، بـــدأت الــلــيــرة تــتــراجــع تــدريــجــًا أمـ
السوق السوداء، فيما ال يزال سعر الصرف الرسمي مثبتًا 
عــلــى 1507 لــيــرة، وخــســرت مــنــذ ذلـــك الــحــن نــحــو 95% من 
الــدوالر. وأوردت مواقع وتطبيقات إلكترونية  قيمتها أمام 
تعد األكــثــر رواجـــًا فــي تتبع أســعــار الــســوق الــســوداء أنــه تم 
االنتخابات  لــلــدوالر. وقبل  ألفًا  مــن 35  بأكثر  الليرة  تـــداول 
النيابية، استقر سعر صرف الليرة في السوق السوداء لفترة 
على حــوالــى 26 ألــفــًا لــلــدوالر، إال أنــه عــاد وتــدهــور سريعًا 

مباشرة بعد االستحقاق االنتخابي وسط مخاوف من شلل 
 غير 

ً
البرملان يضم كتال بــات  البالد بعدما  سياسي ينتظر 

متجانسة ال يحظى أي منها بأكثرية مطلقة. وتزامن تدهور 
قيمة الــلــيــرة مــع اســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار املــحــروقــات، التي 
رفعت السلطات الدعم عنها. وصنف البنك الدولي االنهيار 
االقــتــصــادي فــي لــبــنــان عــلــى أنـــه مــن بــن األســــوأ فــي العالم 
منذ 1850. وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، 

والمس معدل البطالة نحو %30.
كما يشهد لبنان أزمة كهرباء مع تخطي ساعات التقنن 22 
ساعة، وسط عجز السلطات في خضم االنهيار االقتصادي 
عــن اســتــيــراد الــوقــود لتشغيل مــعــامــل اإلنـــتـــاج. وفــاقــم رفــع 
ــــازوت الـــضـــروري لتشغيل املــولــدات  الــدعــم عــن اســتــيــراد املـ
اللبنانية،  واملياه  الطاقة  الوضع. وأصــدرت وزارة  الخاصة 
أمس، جدواًل جديدًا بأسعار املحروقات، لحظ زيادة 9 آالف 
ليرة لبنانية لصفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان، و51 
الزيادة  ألف ليرة للغاز. بمقتضى  ألف ليرة للمازوت، و31 
إلــى 597  البنزين 95 أوكتان  الجديدة وصــل سعر صفيحة 
ليرة للصفيحة،  أوكــتــان 608 آالف  لــيــرة، والبنزين 98  ألــف 

ــازوت 732 ألـــف لــيــرة، والــغــاز 447 ألـــف لــيــرة لــلــقــارورة.  ــ واملـ
مستنكرة  اعــتــصــامــات  جملة  اللبنانية  الــســاحــة  وشــهــدت 
ــفـــاع ســعــر صــرف  الــتــدهــور املــســتــمــر فــي قــيــمــة الــلــيــرة، وارتـ

الدوالر الذي يؤدي إلى ضرب قدرتهم الشرائية بالكامل.
ونــفــذ أطــبــاء لبنان، أمـــس، اعتصامًا أمـــام املــصــرف املــركــزي 
القيود املصرفية املفروضة بحق  في بيروت اعتراضًا على 
املودعن والقطاع الصحي بشكل خاص، ملا لها من تأثيرات 
مباشرة على املستشفيات بالدرجة األولى، التي تعجز عن 

تأمن السيولة بهدف االستمرار في مهامها.
وأعلن عدٌد من املستشفيات في شمال لبنان اإلقفال يومي 
وحـــاالت  الــجــراحــيــة  العمليات  ووقـــف  والــجــمــعــة،  الخميس 
فقط  مفتوحة  تبقى خدماتها  أن  على  الــبــاردة،  االستشفاء 
لــلــحــاالت الــطــارئــة. كــذلــك، نــفــذ أصــحــاب األفـــــران اعتصامًا 
القمح  بتأمن  للمطالبة  بــيــروت  فــي  االقــتــصــاد  وزارة  أمـــام 
مــع سعر  تــتــالءم  الخبز  لربطة  تسعيرة  للمطاحن ووضـــع 
الصرف، الذي يرتفع بشكل يومي وبمسار تصاعدي سريع. 
كما قطع السائقون العموميون الطريق أمام وزارة الداخلية 

في العاصمة احتجاجًا على ارتفاع أسعار املحروقات.

الدوحة ـ العربي الجديد

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن شركات طيران 
أكثر من 180 رحلة يوميًا  خليجية أخــرى ستسّير 
إلــى قطر خــالل كــأس العالم لكرة الــقــدم هــذا العام، 
قبل  قريبة  مــدن  مــن  بالسفر  للجماهير  يسمح  مــا 
املباراة والعودة في نهاية اليوم. وقال أكبر الباكر، 
مؤتمر  فــي  الــقــطــريــة،  للخطوط  التنفيذي  الــرئــيــس 
صـــحـــافـــي أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن شـــركـــة فـــــالي دبـــي 
الجوية  والــخــطــوط  العماني  والــطــيــران  اإلمــاراتــيــة 
الــكــويــتــيــة والــخــطــوط الــســعــوديــة ســتــســّيــر رحــالت 

والعربية  للطيران  االتــحــاد  شركتي  وإن  مكوكية، 
أيضا. وأضــاف  قد تنضمان  اإلمـــارات  للطيران في 
الباكر، وفق وكالة رويترز: »مثل أي مكان آخر، كان 
هــنــاك دائــمــا نــقــص فــي أمــاكــن اإلقـــامـــة، لــذلــك نحن 
التحدي األكبر بالنسبة لنا هو  لسنا حالة فردية. 

أن كل شيء يحدث في مكان واحد«. 
ووصف بطولة كأس العالم التي تقام من نوفمبر/ 
وهي  األول،  ديسمبر/كانون  حتى  الثاني  تشرين 
ــة فـــي الــشــرق  ــ ــى الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا دولـ ــرة األولــــ ــ املـ
األوســــــط، بــأنــهــا »كــعــكــة كــبــيــرة« ســتــحــقــق »فــائــدة 
تقاسمها  إلــى  الــدوحــة  تــهــدف  اقتصادية ضخمة« 

أن تجتذب  قــطــر  وتــأمــل  الخليجين.  مــع جــيــرانــهــا 
ــر. وســتــقــام  ــ الــبــطــولــة مـــا يــقــرب مـــن 1.2 مــلــيــون زائـ

املباريات في ثمانية مالعب في محيط الدوحة.
وأوضــح الباكر أن فالي دبي ستسّير ما يصل إلى 
لنقل نحو 2500 مشجع،  60 رحلة يومية من دبــي 
العماني ما يصل  الطيران  في حن ستسّير شركة 
إلــى 48 رحلة يومية من مسقط لنقل حوالي 3400 
مــشــجــع. بــــــدوره، قــــال إبـــراهـــيـــم الـــكـــوشـــي، الــرئــيــس 
الشركة  إن  السعودية،  الجوية  للخطوط  التنفيذي 
ستسّير ما يصل إلى 60 رحلة يومية لنقل حوالي 
ــريــــاض وجــــــدة. وســتــســّيــر  الــ 10 آالف مــشــجــع مـــن 

20 رحلة  إلــى  مــا يصل  الكويتية  الجوية  الخطوط 
في اليوم لنقل نحو 1700 مشجع.

وستتيح الرحالت املكوكية للمشجعن في الخارج 
تفادي اإلقامة املكلفة واملحدودة في قطر من خالل 
اإلقــامــة فــي أمــاكــن أخــرى بالخليج. ويــقــول منظمو 
الــبــطــولــة إنــهــم ســيــوفــرون مـــا يــصــل إلـــى 130 ألــف 

غرفة، بما في ذلك غرف الفنادق. 
ــــال دانــيــيــل رايـــــش، األســـتـــاذ الـــزائـــر فـــي جــامــعــة  وقـ
لكتاب عن استضافة  املشارك  جورجتاون واملؤلف 
قطر لــكــأس الــعــالــم، إن هــذه »طــريــقــة لتحسن قطر 

العالقات مع جيرانها«.

180 رحلة طيران خليجية يوميًا إلى قطر خالل المونديال

أرباح »علي بابا« 
تهوي %60

ــــوت أربـــــــاح مــجــمــوعــة  هـ
ــلـــي بــــابــــا« الــصــيــنــيــة  »عـ
الــعــمــالقــة لــلــتــجــارة عبر 
بــنــحــو %60  ــتــــرنــــت  اإلنــ
ــنــــوي  عـــــلـــــى أســــــــــــاس ســ
فـــي عــامــهــا املـــالـــي الـــذي 
ينتهي في مارس/ آذار، 
ــات  ــركــ ــم إلــــــــى شــ ــنـــضـ ــتـ لـ
ــدة تعلن  تــكــنــولــوجــيــا عـ
نــتــائــج ضــعــيــفــة بسبب 
الــقــيــود الـــصـــارمـــة الــتــي 
ــات  ــطــ ــلــ ــســ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــــرضـ ــفـ ــ تـ
ملواجهة انتشار فيروس 
كــورونــا، وكــذلــك الحملة 
الحكومة للحد من نفوذ 
ــة.  ــمــــالقــ ــعــ ــات الــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
وأشارت املجموعة، التي 
ــذ مـــــن هــانــغــتــشــو  ــتـــخـ تـ
مـــــقـــــرًا، إلـــــــى »تــــحــــديــــات 
ـــــــــــــــــــــــرت عــــلــــى 

ّ
كـــــــلـــــــيـــــــة أث

ســـالســـل الـــتـــوريـــد وثــقــة 
املستهلكن«، ولفتت إلى 
تــكــبــدهــا خــســارة بقيمة 
 2.56( يـــوان  مليار   16.2
ــــالل  خـ دوالر(  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
الــربــع األخــيــر مــن الــعــام 
املالي بن يناير/ كانون 
آذار،  ــارس/  ــ ــ ومـ الـــثـــانـــي 
ــع تــراجــع فصلي  فــي رابـ
ــي، بــيــنــمــا  ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
حذرت من أنها لن تقّدم 
إرشـــــــــــــادات مــســتــقــبــلــيــة 
ــر  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ نـــــــظـــــــرا إلـــــــــــى املـ

املرتبطة بكورونا.

صادرات زراعية مصرية
تسعى  مصر  أن  الخميس،  أمس  حكومي،  بيان  ذكر 
خالل  دوالر  مليارات   3.6 إلى  الزراعية  صادراتها  لزيادة 
في  مليار   2.4 مقابل   2023  /2022 القادم  المالي  العام 

السنة المالية الماضية. 
عملتها،  قيمة  األخيرة  اآلونة  في  مصر  وخفضت 
السنة  وتبدأ  للتصدير.  جديدة  أسواقا  يفتح  قد  مما 
البيان  وأشار  تموز.  يوليو/  أول  في  مصر  في  المالية 
الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع 
الرقعة  في  التوسع  البالد  اعتزام  إلى  الوزراء،   لمجلس 
العام  خالل  فدان  ألف   500 إضافة  خالل  من  الزراعية 
االكتفاء  لزيادة  خططها  يدعم  ما  المقبل،  المالي 

مقابل   2025 بحلول   %65 بنسبة  القمح  من  الذاتي 
اكتفاء ذاتي 45% في 2020. 

وتأثرت  عالميا،  للقمح  مستورد  أكبر  هي  ومصر 
بتداعيات أزمة الحرب الروسية األوكرانية، وهما دولتان 

رئيسيتان في وارداتها.

عطاءات للطاقة في تونس
في  ستطلق  بالدها  إن  التونسية،  الطاقة  وزيرة  قالت 
 2000 إلنتاج  دولية  عطاءات  المقبل  يونيو/حزيران 
وفي  المتجددة.  الطاقة  من  الكهرباء  من  ميغاوات 
لثالث  تراخيص  تونس  منحت  الماضي،  آذار  مارس/ 
من  الكهرباء  من  ميغاوات   500 إلنتاج  دولية  شركات 

الطاقة المتجددة فيما تسعى الدولة التي تعاني من 
والغاز  النفط  استيراد  فاتورة  لتقليص  مالية  صعوبات 

الالزم لعمل محطات الكهرباء.

انخفاض البورصة السعودية
الرئيسي،  السعودية  األسهم  سوق  مؤشر  انخفض 
أمس، بنسبة 0.47% بعد أن فقد 58.55 نقطة، ليغلق 
عند مستوى 12530.34 نقطة، بتداوالت بلغت قيمتها 
7 مليارات ريال )1.86 مليار دوالر(. وارتفعت أسهم 117 
شركة، فيما انخفضت أسهم 81 شركة. وبلغت كمية 
أكثر  المتداولة، 167 مليون سهم، تقاسمتها  األسهم 

من 380 ألف صفقة.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

فعلتها الهند وماليزيا وروسيا 
وأوكرانيا، والقائمة تطول والعالم 
بات خائفا من الجوع مع اتساع 

رقعة حظر تصدير األغذية، 
والبيانات تشير إلى أن هناك 

أكثر من 22 دولة حظرت تصدير 
سلع رئيسية لعدم تعريض 

أمنها الغذائي للخطر، والحفاظ 
على استقرار األسواق، وكبح أي 

غالء متوقع، في حني فرضت 
دول أخرى قيودا شديدة على 

الصادرات لتنجو من أزمة جوع 
قاتمة هي األخطر في التاريخ 

الحديث، أو على األقل تفعل ذلك 
تحسبا لحدوث نقص في األسواق، 
كما توسع عدد من دول العالم في 

حظر تصدير املواد الغذائية في 
ظل ارتفاع األسعار الذي تشهده 
السلع واملواد األولية عاملًيا، وفي 
مقدمتها القمح والحبوب والذرة 

والشعير والزيوت واللحوم، بسبب 
الحرب. قبل يومني، حظرت الهند 
تصدير السكر، وهو قرار مقلق 
ألسواق العالم، خاصة أنها تعد 
ثاني أكبر منتج للسلعة، وقبلها 

فاجأت الهند، ثاني أكبر منتج 
للحبوب، األسواق بقرار خطير 

هو حظر صادرات القمح، خوفًا 
من تعرض أمنها الغذائي للخطر. 

وقبل أيام، قررت ماليزيا حظر 
تصدير اللحوم، بداية من األول من 

يونيو/حزيران.  وفي 9 مارس/
آذار، أصدر بوتني قرارا بتقييد 

وحظر صادرات بعض املنتجات 
الغذائية واملواد الخام مع غالء 

أسعارها، وفي منتصف الشهر، 
أعلنت روسيا فرض حظر على 

تصدير الحبوب إلى دول االتحاد 
االقتصادي األوراسي حتى 30 
يونيو/حزيران، والسكر األبيض 

وقصب السكر إلى الدول األخرى 
حتى 31 أغسطس/آب.

وباإلضافة إلى روسيا وأوكرانيا، 
حظرت مصر وكازاخستان 

وكوسوفو وصربيا أيضًا 
صادرات القمح، وفرضت العديد 

من البلدان، مثل تونس، حظرًا على 
صادرات املواد الغذائية. وعلى 

غرار الهند، حظرت إندونيسيا 
تصدير زيت النخيل، وهو خبر 
أربك األسواق العاملية خاصة أن 

إندونيسيا تمثل أكثر من نصف 
إمدادات زيت النخيل في العالم.
وفي منتصف مارس، حظرت 

الجزائر تصدير ما تستورده من 
مواد غذائية، من بينها السكر 

والزيت ومشتقات القمح. وحظرت 
مصر تصدير العدس واملعكرونة 

والقمح والدقيق والفول، وحظر 
لبنان تصدير املواد الغذائّية 

عة. التوقعات تشير إلى 
َّ
صن

ُ
امل

أن قائمة الدول قد تتوسع في 
سياسة إغالق األبواب وحظر 

تصدير سلع رئيسية كاألغذية، 
خاصة مع استمرار حرب 

أوكرانيا وموجة التضخم العاملية 
واختناقات سالسل التوريد. 
وبالطبع، فإن هذه السياسة 

ستكون لها تداعيات على الدول 
املستهلكة لألغذية والتي تعتمد 
على الخارج في تزويد وتموين 
أسواقها باألغذية، والدول التي 
تنجو هنا هي تلك املؤمنة بأن 

األمن الغذائي للدول وتوفير الغذاء 
املواطن يفوق أي اعتبار.

العالم خائف 
من الجوع

Friday 27 May 2022
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

املصرية  الحكومة  تنشغل  بينما 
ــتــــي تــنــذر  بـــصـــدمـــاتـــهـــا املــــالــــيــــة الــ
ــة اقــــتــــصــــاديــــة حـــــــادة تـــهـــدد  ــ ــأزمـ ــ بـ
باضطرابات اجتماعية، ال سيما في األحياء 
الــفــقــر ومــحــدوديــة  عــلــى سكانها  الــتــي يغلب 
الدخل، تشهد ما توصف بتجمعات الصفوة 
ــــدات« املـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى أطــــــراف  ــونـ ــ ــبـ ــ ــــومـ ــكـ ــ »الـ
ــة قـــد ال  الــعــاصــمــة الــقــاهــرة شــرقــا وغـــربـــا أزمــ
تــكــون أقــل وطـــأة فــي ظــل تــحــول مــطــوري هذه 
إتــاوات« على املالك  إلى »فارضي  التجمعات 
لتحقيق  مختلفة  مــســمــيــات  تــحــت  والــســكــان 
عوائد مالية، بعدما تعرضت السوق العقارية 
ملــوجــات مــتــكــررة مــن الــركــود خـــالل الــســنــوات 

األخيرة.
التجمعات  فــي  املشترين  شــكــاوى  وتتصاعد 
رسوما  املطورين  فــرض  مــن  املغلقة  السكنية 
ــــروق الــصــيــانــة« رغــم  مــتــكــررة تــحــت بــنــود »فـ
دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة كــوديــعــة للصيانة 
لدى شراء الوحدة تصل في بعض املشروعات 
إلـــى 10% مــن قيمة الــعــقــار، فــضــال عــن فــرض 

عمان ـ زيد الدبيسية

أطـــلـــق مـــدافـــعـــون عـــن حـــقـــوق املــســتــهــلــك في 
األردن، حملة ملقاطعة الدجاج وبيض املائدة 
األيــام  ارتفاع أسعارها بشكل كبير في  بعد 
األخيرة، متهمني الحكومة بمحاباة املنتجني 
والــتــجــار، بــعــد تــراجــعــهــا عــن قــــرار بتحديد 
التراجع  هــذا  الحكومة  تبرر  فيما  األســعــار، 
ــتـــاج بــنــســبــة تــتــجــاوز  بــارتــفــاع تــكــالــيــف اإلنـ

100% في ظل صعود أسعار األعالف.
ــيــــة لـــحـــمـــايـــة  ــنــ ــة الــــوطــ ــيـ ــعـ ــمـ ــلــــت الـــجـ ــفــــاعــ وتــ

الرباط ــ مصطفى قماس

عاد العاملون في قطاع نقل السلع باملغرب، 
أســعــار  مــواصــلــة  مــن  عــن ضيقهم  للتعبير 
الـــغـــازوال )الـــســـوالر( ارتــفــاعــهــا وهـــو مــا لم 
الــذي أقرته الحكومة  يعد يجدي مع الدعم 
قبل نحو شهرين للعاملني في نقل السلع، 

بغية الحد من تداعيات أسعار الوقود.
البري  النقل  لقطاع  ممثلة  نقابات  وعبرت 
فــي أربــعــة اتــحــادات عمالية، عــن محدودية 
أثر الدعم الذي طرحته الحكومة للمهنيني، 
ــثـــل 80% مــن  ــمـ يـ الــــــســــــوالر أضــــحــــى  كـــــــون 
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــتـــي يــتــحــمــلــونــهــا، مــطــالــبــني 
ــة الـــحـــوار  الــحــكــومــة بــالــجــلــوس إلــــى طـــاولـ
البعض  تعرض  دون  إليــجــاد حلول تحول 

لإلفالس.
للكونفدرالية  الــتــابــعــة  الــنــقــابــات  وأشــــارت 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــلـــشـــغـــل، واالتـــــحـــــاد الـــعـــام 
ــاد املــغــربــي  ــ ــــحـ ــال(، واالتـ ــمــ ــعــ لــلــشــغــالــني )الــ
ــاد الـــوطـــنـــي لــلــشــغــل إلـــى  ــ ــحـ ــ لــلــشــغــل، واالتـ
عــن   %25 بـــنـــحـــو  زاد  الـــــســـــوالر  ســـعـــر  أن 
إقــرار الحكومة دعما لهذه  لــدى  مستوياته 
واملسافرين  السلع  نقل  في  للعاملني  املــادة 
ــز إلــــــى نــحــو  ــفـ ــا قـ ــمـ ــل نـــحـــو شــــهــــريــــن، كـ ــبـ قـ
الضعف مــقــارنــة بــعــام 2020. وكـــان ارتــفــاع 

األســعــار منذ فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي دفع 
الحكومة إلــى اتخاذ قــرار في مــارس/ آذار، 
يــقــضــي يــتــوفــيــر دعــــم ألصـــحـــاب شــاحــنــات 
النقل بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع 
الــــــســــــوالر. ووصـــــــل الــــدعــــم الـــــــذي خــصــص 
دوالر   600 إلــى  البضائع  نقل  في  للفاعلني 
فــي الــشــهــر. وســيــســري ذلــك الــدعــم املباشر، 
إلــى غــايــة انخفاض أســعــار املــحــروقــات في 
ــا إلــــى مــســتــوى  ــهـ ــيـــة وعـــودتـ الـــســـوق الـــدولـ
للناقلني واألســر تحمله. لكن أسعار  يمكن 
الــســوالر واصلت االرتــفــاع منذ ذلــك الحني، 
لــتــدعــو االتـــحـــادات الــعــامــلــة فــي نــقــل السلع 
إلــى مــراجــعــة هــذه األســعــار الــتــي وصفتها 
باملبالغ فيها، مــشــددة على ضـــرورة وضع 
ســقــف مــعــقــول لـــهـــا. وقـــــال مــنــيــر بــنــعــزوز، 
األمني العام للنقابة الوطنية للنقل الطرقي 
)البري( التابعة للكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل، إن الدعم الذي خصصته الحكومة، 
ــار الـــتـــي كـــانـــت في  ــعــ جــــاء فـــي ســـيـــاق األســ
حدود 12 درهما لليتر، لكنه يتجاوز حاليا 
15 درهما لليتر، مؤكدا أن األسعار الجديدة 
أضـــحـــت تــثــقــل كـــاهـــل الــفــاعــلــني فـــي الــنــقــل 
الطرقي للسلع. وشدد بنعزوز في تصريح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــلـــى أن الــوضــعــيــة  لــــ
بسبب  التكاليف  بارتفاع  املتسمة  الحالية 

الــســوالر تــعــرض الفاعلني فــي قــطــاع النقل 
إلى صعوبات، يمكن أن تفضي إلى إفالس 
الــبــعــض، مشيرا إلــى أن االتـــحـــادات تسعى 
إلــى الحوار مع الحكومة من أجــل توضيح 
الــرؤيــة، وفــي الــوقــت نفسه تــقــوم بالتعبئة 
إلى  الــذي يمكن أن يصل  بهدف االحتجاج 
حـــد اإلضــــــراب عـــن الــعــمــل. وســـبـــق أن نظم 
ــرة في  ــ ســائــقــو الــشــاحــنــات وســـيـــارات األجـ
لحث  متعددة  احتجاجات  األخــيــرة  اآلونـــة 
الحكومة على املساعدة في تفادي تداعيات 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــوقـــود عــلــى تــكــالــيــف نقل 
البضائع. لكن الحكومة دأبت على التأكيد 
ــعـــــودة لــــدعــــم املــــحــــروقــــات عــبــر  ــلـــى أن الـــ عـ
فقد  مستحيلة.  أصبحت  املقاصة  صندوق 
أكــد وزيـــر امليزانية فـــوزي لقجع أخــيــرا، أن 
أســعــار الــبــنــزيــن والـــســـوالر مــا زالــــت تسير 
فــــي مــنــحــى تـــصـــاعـــدي وال يــمــكــن الــتــكــهــن 
بمستقبلها وال بضمان التزود العادي بها.

وحــرر املغرب أسعار الوقود في عــام 2015 
احتياجاته من  األكبر من  الجزء  ويستورد 
النفطية  إغــالق مصفاته  منذ  املــكــرر  النفط 
الوحيدة »سامير« في نفس العام. ويقتصر 
الــذي تــوفــره الحكومة عبر صندوق  الــدعــم 
املقاصة على غاز الطهي والدقيق )الطحني( 
والـــســـكـــر، حــيــث مـــن املــتــوقــع أن يــقــفــز دعــم 

مــقــدرة في  السلع مــن 1.8 مليار دوالر  تلك 
ــة، إلـــى حـــوالـــي 3.1 مــلــيــارات دوالر  املــــوازنــ
بسبب ارتفاع أسعارها في السوق العاملية. 
الشيكر  االقــتــصــادي محمد  الخبير  وأشـــار 
الجديد«،  »العربي  لـ في تصريحات سابقة 
إلــى وجــود عامل آخــر غير ارتــفــاع األسعار 
العاملية يقف وراء قفزات أسعار الوقود في 
الـــرســـوم الجبائية  الــســوق املــغــربــيــة، وهـــو 
ــر الـــــوقـــــود فــي  ــعـ ــتــــي تـــمـــثـــل 44% مــــن سـ الــ
ــه كــلــمــا ارتـــفـــع سعر  ــة، مــشــيــرا إلـــى أنـ ــدولـ الـ
الخزانة  إيــرادات  ارتفعت  السلعة كلما  تلك 
من تلك الرسوم. واعتبر الشيكر أنه بإمكان 
الحكومة إعادة النظر في هذه الرسوم للحد 
من ارتفاع األسعار، متسائال عن مدى قدرة 
األســـر عــلــى تحمل تــبــعــات االرتـــفـــاع الــقــوي 
ألسعار السوالر والبنزين في ظل املستوى 

الحالي لألسعار عامليا.
وأثيرت مسالة ارتفاع األسعار في مجلس 
امليزانية  النواب أخيرًا، حيث أوضــح وزيــر 
فوزي لقجع، أن سعر السوالر قفز إلى 1128 
دوالرا   1224 إلـــى  والــبــنــزيــن  لــلــطــن  دوالرا 
لــلــطــن فـــي الـــســـوق الـــدولـــيـــة، مـــا ســـاهـــم في 
ارتفاع أسعار السوالر في محطات الوقود 
بــنــســبــة 30% بـــني فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي 

ومايو/أيار الجاري.

واملــيــاه  الــكــهــربــاء  لــخــدمــات  تسعيرة مختلفة 
والــغــاز بما يــفــوق املــســتــويــات الــتــي تحددها 
الدولة وتحصيل مبالغ مالية لدى إجــراء أي 
لتتحول  السكنية،  بــالــوحــدة  تتعلق  معاملة 
هــــذه الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة إلــــى مــســتــعــمــرات 

خاصة للمطورين العقاريني.
ــم تــقــتــصــر شـــكـــاوى املــشــتــريــن فـــي الــكــثــيــر  ولــ
مــن الــشــركــات على هــذه الــرســوم وإنــمــا باتت 
ــددة بـــعـــد اكــتــشــاف  ــهــ ــم مــ ــهــ ــوالــ حـــيـــاتـــهـــم وأمــ
ــم يــمــض على  تـــصـــدعـــات فـــي املـــبـــانـــي الـــتـــي لـ
إنشائها سوى بضع سنوات أو لدى تسلميها 
اإلنــشــاء، وفق  في  لعيوب خطيرة  للمشترين 

استشاريني عقارين بارزين.
ومــــا يـــنـــذر بــتــفــاقــم األوضـــــــاع إعـــــالن إدارات 
األخيرة،  الفترة  في  الكومبوندات  من  العديد 
عن عدم قدرتها على تشغيل املرافق بداخلها، 
التشغيل  ودائـــع  بنفاد  ذلــك  ربــط بعضها  إذ 
الـــتـــي جــمــعــت مـــن املـــشـــتـــريـــن، عــنــد الــتــعــاقــد، 
وأخــــــرى تــوقــفــت عـــن اســتــكــمــال املـــشـــروعـــات 
الداخلية، وتركت السكان بال مياه وال كهرباء.
بــيــنــمــا عــلــق الــبــرملــان مــوعــد مــنــاقــشــة قــانــون 
املطور العقاري الذي انتظر ماليني املشترين 
صدوره في مطلع العالم الحالي، لوضع عالقة 
آمنة تربطهم بمقاولي التشييد وتحميهم من 

املستهلك مع حملة املقاطعة، داعية املواطنني 
إلى املشاركة فيها. وتصدر وسم »#مقاطعة_
ــل فــــي الـــيـــومـــني  ــتــــواصــ ــاج« مــــواقــــع الــ ــ ــدجــ ــ الــ
املاضيني وسط مطالبات بدور حكومي أكثر 
ــعــــار. ووصـــلـــت أســعــار  فــاعــلــيــة لــضــبــط األســ
الدجاج إلى حوالي 3.5 دوالرات للكيلوغرام، 
مقابل ما يتراوح بني 1.65 دينار ودينارين 
التي  الــســعــريــة  الــســقــوف  للكيلو غــــرام وفـــق 

حددتها الحكومة في مارس/ آذار املاضي.
وفـــي أعــقــاب قــــرار تــحــديــد األســـعـــار، شهدت 
األسواق نقصا في املعروض من الدجاج، إذ 
املنتجني  إن  املستهلك  حــقــوق  جمعية  قــالــت 
قلصوا الكميات التي يطرحونها في محاولة 
عن  للعدول  لدفعها  الحكومة  على  للضغط 
قرار تحديد األسعار وهو ما حدث في وقت 

سابق من مايو/ أيار الجاري.
لــكــن مـــســـؤول الــتــجــارة الــداخــلــيــة فـــي وزارة 
البزور  عماد  والتموين  والتجارة  الصناعة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه سيتم التدخل  لـــ قـــال 
في حال التأكد من حــدوث مغاالة باألسعار 
ورفعها بدون مبرر، مضيفا أن الوزارة تأخذ 
بعني االعتبار ارتفاع كلف اإلنتاج وفي نفس 

الوقت عدم زيادة األسعار من دون مبرر.
في حني قال رئيس جمعية حماية املستهلك 
مــحــمــد عــبــيــدات، إن »األســـبـــاب وراء ارتــفــاع 

املــطــوريــن الــعــقــاريــني. ويــؤكــد حــســني جمعة، 
ــــروة الـــعـــقـــاريـــة،  ــثـ ــ رئـــيـــس جــمــعــيــة حـــمـــايـــة الـ
مشتري  تحمي  التي  التشريعات  غياب  على 

العقارات في مصر، املستهلك العقاري.
ــوا صـــفـــحـــة بـــاســـم  ــ ــسـ ــ ــتــــرون أسـ ويـــشـــيـــر مــــشــ
»شركات سيئة السمعة« على موقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك« للتحذير من الشركات 
التي يواجه املشترون في مشروعاتها مشاكل 
تــتــعــلــق بـــجـــودة الـــبـــنـــاء وتـــأخـــر الــتــســلــيــم أو 
الصيانة  عمليات  إتــمــام  أو  املــرافــق  تــوصــيــل 

ورسومها.
التي تظهر تالعب  بالحاالت  الصفحة  وتعج 
املطورين بالعقود، بما يجعلها عقود إذعان 
في  الــتــالعــب  مــن  تمكنهم  حــيــث  للمستهلك، 
غرامات  عليهم  وتفرض  الــوحــدات،  مساحات 

ــو لــيــوم  مــالــيــة لــــدى الــتــأخــيــر فـــي الـــســـداد ولــ
واحد عن موعد دفع األقساط، أو إلغاء العقد 
نهائيا، ليتمكنوا من إعــادة بيع الوحدة، في 
ســـوق يــتــصــف بـــاالرتـــفـــاع املــســتــمــر فـــي سعر 

العقار.
كــمــا يــحــصــل املــــطــــورون عــلــى نــحــو 10% من 
قيمة الــعــقــد كــوديــعــة، لــإلنــفــاق عــلــى خــدمــات 
هدر معظمها قبل أن يستلم 

ُ
اتحاد الشاغلني، ت

الــســكــان وحـــداتـــهـــم. وتــلــجــأ بــعــض الــشــركــات 
الوحدات  املبلغ نفسه عند بيع  إلــى تحصيل 
الوحدة، ملرة  أنه يسدد عن  لطرف ثالث، رغم 
ــل بعضها مــا بــني 5% و%10  ــَحــصِّ

ُ
واحـــدة، وت

عن البيع كعمولة إلدارة »الكمبوند«، وكأنها 
تشارك املستهلك في ملكيته، وفق أحد املالك 
فــي كــمــبــونــد شــهــيــر فــي مــديــنــة الــشــيــخ زايـــد، 

غرب القاهرة، فضل عدم ذكر اسمه.
كــمــا يــحــذر مـــالك كــثــيــرون مــن تــزايــد مشاكل 
املــشــتــريــن لــلــعــقــارات، فــي ظــل صــعــوبــة إثــبــات 
وتسجيل امللكية، وسوء اإلدارة للمشروعات، 
فــضــال عـــن تــحــمــل املــشــتــريــن أعـــبـــاًء ضريبية 
ــا يــجــعــل الـــقـــيـــمـــة االســـتـــثـــمـــاريـــة  مــــتــــعــــددة، مــ
للعقار تــتــضــاءل مــع مـــرور الــوقــت بينما ظل 
لعقود ماضية من أكثر األدوات االستثمارية 
آمانا وجاذبية. وفي مقابل أصوات املشتكني 

الــخــافــتــة الـــتـــي ال تــجــد صــــدى لــــدى الــجــهــات 
الـــرســـمـــيـــة فــــي ظــــل ســــطــــوة كــــبــــار املـــطـــوريـــن 
الــعــقــاريــني وقــربــهــم مـــن صــانــعــي الـــقـــرار في 
ــة، تــمــأل إعـــالنـــات املـــشـــروعـــات الــكــبــرى  الــــدولــ
غرب القاهرة وشرقها، ال سيما في العاصمة 
اإلداريـــــــــة الــــجــــديــــدة، الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي فـــي حــمــالت 
بعروض  املبيعات  لتحريك  مكثفة  ترويجية 
تقسيط وصلت إلى حد 25 عاما بعد أن كانت 
ال تتخطى 12 عاما لدى بعض املطورين من 

الشركات الكبرى.
وبينما يعاني فقراء مصر من تــردي الوضع 
املعيشي وسوء الخدمات الحكومية املوجهة 
يبدى  عــنــهــم،  بالتخلي  الــدولــة  متهمني  لــهــم، 
املتوسطة  فــوق  الطبقات  من يصنفون ضمن 
أو األغنياء دهشتهم من غياب الدور الرقابي 
ــلـــى املـــنـــتـــجـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة، الــتــي  لــــلــــدولــــة عـ
غـــاب عــنــهــا الــقــانــون، وعــــدم االلـــتـــزام بحقوق 

املشترين.
الثالثة  العقود  خــالل  الترويج  جــرى  ولطاملا 
األخــيــرة لـــ«الــكــومــبــونــدات« على أنــهــا نموذج 
واألمــان  الخدمات  فــي  الرفاهية  يوفر  سكني 
والتمييز لسكانها. وتعاملت الدولة مع هذه 
»مستعمرات  أنها  على  العمرانية  التجمعات 

ــا عــنــد تــوفــر األرض،  ــ خـــاصـــة« يــتــوقــف دورهـ
ألصـــحـــاب الــحــظــوة مـــن مــطــوريــهــا بــأرخــص 
األســـعـــار، خــاصــة فــي عــهــد الــرئــيــس املــخــلــوع 
ــــي الـــقـــطـــاع  ــراء فـ ــ ــبـ ــ حـــســـنـــي مـــــبـــــارك، وفــــــق خـ

العقاري. 
ولكن مع تداعي نظام مبارك في ثورة يناير/ 
الفساد  الــثــانــي 2011، الحــقــت قضايا  كــانــون 
العديد من كبار املطورين ووزراء ومسؤولني 
حــكــومــيــني. بــيــنــمــا جــــرت تـــســـويـــات مـــن قبل 
العديد من املطورين الكبار مع الدولة، ال سيما 
التبرع  مقابل  األخــيــرة  الثماني  السنوات  في 
لصندوق تحيا مصر أو سداد تسويات مالية 
أو الدخول في شراكة ببعض املشروعات مع 
بينما  اإلســـكـــان،  وزارة  فــي  ممثلة  الــحــكــومــة 
يــظــل املــشــتــري الحلقة األضــعــف الــتــي يجرى 
استنزافها ماليا، وفق استشاري عقاري طلب 
عـــدم ذكـــر اســـمـــه، مـــحـــذرا مـــن أن هـــذا الــوضــع 
سؤثر حتما بشكل سلبي على السوق بشكل 
عــــام، إذ تــحــولــت الـــدولـــة إلــــى »تـــاجـــر يــتــربــح 
مــن مــمــارســات غــيــر قــانــويــنــة مــن قــبــل بعض 

املطورين«.
للعقارات  املشترين  شــكــاوى  تــتــزايــد  وبينما 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة مــن ســطــوة املــطــوريــن 
فــي فــرض املــزيــد مــن الــرســوم تحت مسميات 
ــــالل والــتــجــديــد«،  »فــــروق الــصــيــانــة« او »اإلحـ
لم  كبرى  مــشــروعــات  تهدد  التصدعات  باتت 
يمر على إنشائها سوى بضع سنوات بفعل 
ــاء واإلفـــــــراط فـــي ري املــســطــحــات  ــشـ ســــوء اإلنـ

الخضراء املحيطة باملباني.
ويكشف االستشاري الهندسي ممدوح حمزة 
عن وجود عيوب فنية في كثير من املشروعات 
الجديدة  القاهرة  فــي  أقيمت  التي  العمرانية 
وحــــول الــعــاصــمــة اإلداريــــــة، مــشــيــرا إلـــى أنها 
بنيت على أرض طفلية أو جيرية، مع وجود 
تسريب في مياه الصرف أو الري، وعدم عمل 
لــلــتــربــة أو عــمــل »فــرشــة  »جـــســـات« صحيحة 
خرسانية« عند اإلنشاء، بما يعرض الوحدات 
لم  إن  واالنــهــيــار  للتشقق  عليها  أقيمت  التي 
يكن قبل تسليمها فلن يتأخر عن عدد محدود 

من السنوات، بعد السكن فيها مباشرة.
في املقابل، يقول عقاريون إنه ال توجد شركة 
خالية من العيوب، لكن هناك مشاكل عارضة، 
ــم فـــي رأيـــهـــم، أال  ــــاالت فـــرديـــة، بــيــنــمــا األهــ وحـ
العمالء، كما حــدث في  تحتال الشركات على 
حـــاالت عـــدة لــم تــلــتــزم فيها شــركــات بتسليم 

وحداتها منذ فترة تزيد عن 10 سنوات.
وبــــدأت الــكــومــبــونــدات بتقليد أفــكــار قــديــمــة، 
نــفــذتــهــا شــــركــــات أجــنــبــيــة فــــي مــطــلــع الـــقـــرن 
إنكليزية حي  أقــامــت شــركــة  املــاضــي، حينما 
املعادي، جنوب العاصمة، ومن بعدها شركة 
غــــــاردن ســيــتــي عــلــى ضـــفـــاف نــهــر الــنــيــل في 
أقــامــت  الــتــي  البلجيكية،  والــشــركــة  الــقــاهــرة، 
مدينة هيلوبوليس، عدا شركات املقطم، التي 
التأميم  قــرارات  لم تستكمل مسيرتها بسبب 

في ستينيات القرن املاضي.
ــنــــيــــت فــــــي عــهــد  ــة بــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ لــــكــــن األحـــــــيـــــــاء الـ
على  مفتوحة  وظــلــت  أســــوار،  بــال  االستعمار 
ما حولها، في حني نفذت الحكومة في العهد 
املسورة  السكنية  املــدن  مــن  عــددا  الجمهوري 
ــا، كــمــســتــعــمــرة  ــ ــ ــهـ ــ ــ فــــي مـــحـــيـــط دوائــــــــر وزاراتـ
ــقـــاهـــرة، والــســد  ــبـــرا، غــــرب الـ الــكــهــربــاء فـــي شـ
محطات  من  وغيرها  مصر(،  )جنوب  العالي 
الــري  عــلــى نهجها وزارة  ــارت  الــكــهــربــاء، وســ
أساس  على  بنيت  والتي  الحديدية،  والسكك 
طبقي وظيفي، تستردها الحكومة حاليا من 
سكانها بالقوة في حال الخروج على املعاش 

أو الوفاة.
كما جاءت املناطق السكنية للقوات املسلحة، 
الــتــي يــشــرف عــلــى تشغليها قــــادة ســابــقــون، 
املفتوحة والكومبوندات  املناطق  لتجمع بني 
املغلقة التي تحكمها أيضا قوانينها الخاصة.

األســــعــــار وانـــقـــطـــاع الــــدواجــــن عـــن األســـــواق 
ــزارع الــكــبــرى  ــ تــرجــع إلــــى رفــــض أصـــحـــاب املــ
الــتــي حددتها  الــســعــريــة  للسقوف  والــتــجــار 
وزارة الصناعة والتجارة لهذه السلعة، فهم 
الحالية  السعرية  السقوف  بإلغاء  يرغبون 
ــع ســـقـــوف أعـــلـــى مــمــا هـــي عــلــيــه في  أو وضــ
ــاشـــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة املـــواطـــنـــني  ــــوق«. ونـــ ــســ ــ الــ
املشاركة في حملة املقاطعة الرتفاع األسعار 
بنسب تجاوزت االرتفاعات التي طرأت على 
أسعار األعالف والشحن والنقل. كما طالبت 
املحال التجارية باالمتناع عن شراء الدواجن 
الضغط  لتشكيل  املـــورديـــن  أو  املـــزوديـــن  مــن 
»املحتكرين من  املطلوب على من وصفتهم بـ
في  للمساهمة  الضعيفة«  األنــفــس  أصــحــاب 
إنــجــاح الحملة حتى تــعــود األســعــار إلــى ما 
كانت عليه أو تكون ضمن حدودها املعقولة 
خاصة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة 

التي تعيشها أغلب األسر.
ويـــــقـــــدر االســــتــــهــــالك املـــحـــلـــي األردنـــــــــــي مــن 
الـــدجـــاج بــحــوالــي 700 ألـــف دجــاجــة يــومــيــا، 
فــيــمــا تــبــلــغ قــــــدرة الـــشـــركـــات املــنــتــجــة عــلــى 
تــغــطــيــة احــتــيــاجــات الـــســـوق بــنــســبــة %130 
ــتــــاج، وفــق  مـــا يــعــنــي وجــــود فــائــض فـــي اإلنــ
األردن  يعتمد  بينما  حــكــومــيــني،  مــســؤولــني 
على االستيراد في توفير أصناف أخرى من 

الزراعة  املتحدث باسم وزارة  األغــذيــة. وقــال 
»العربي الجديد« إن هناك  لورنس املجالي لـ
كفاية من اإلنتاج املحلي من الدجاج، كما أن 

باب االستيراد مفتوح.
ــديـــرات نــقــابــة املــــــواد الــغــذائــيــة،  ــقـ وحـــســـب تـ
مــن   %85 نــســبــتــه  مــــا  يـــســـتـــورد  األردن  ــــإن  فـ
احتياجاته الغذائية من الخارج لعدم وجود 

إنــتــاج محلي كـــاف بــاســتــثــنــاء عـــدد مــحــدود 
يحقق فيه اكتفاء ذاتيا مثل الدجاج واأللبان 
وبــــيــــض املــــــائــــــدة وأصــــــنــــــاف مـــــن الـــخـــضـــار 
والــفــواكــه. واتــخــذت الحكومة عــدة إجـــراءات 
ملواجهة ارتفاع األسعار والحد من آثاره على 
السوق املحلي، منها تخفيض رسوم فحص 

ومعاينة السلع املستوردة بنسبة %30.

»كومبوندات« مصر... مستعمرات لنهب المـشترين

عمال النقل غاضبون من أسعار السوالرحملة لمقاطعة الدجاج بعد »محاباة« الحكومة للتجار

عيوب فنية في كثير من المشروعات العمرانية )أحمد حسن/فرانس برس(

تحولت التجمعات 
العمرانية المغلقة 

»الكومبوندات« في مصر 
إلى مستعمرات لنهب 

ُمالك الوحدات العقارية 
من جانب الشركات 
المطورة من خالل 

فرض رسوم تصل إلى 
حد اإلتاوات وإال قطع 

المرافق عن السكان، 
وسط تغاض حكومي 

عن حماية المشترين

تواجه الحكومة األردنية 
اتهامات بمحاباة تجار 

ومنتجي الدواجن بعد 
السماح لهم برفع األسعار 
بشكل كبير دون سقوف، 

ما دعا نشطاء إلطالق 
حملة واسعة لمقاطعة 

هذه السلعة

تمويل 
روسي إليران

قال وزير النفط اإليراني جواد 
أوجي، إن روسيا منحت اعتمادًا 

بقيمة 5 مليارات دوالر إليران 
في مجال الطاقة والزراعة والنقل، 
مؤكدا أن إيران تسعى لرفع حجم 

التبادل التجاري مع روسيا إلى 
40 مليار دوالر في العام. ونقلت 

وكالة األنباء اإليرانية »إرنا«، 
أمس الخميس، عن أوجي قوله 

على هامش اجتماع وفدي إيران 
وروسيا االقتصاديني والتجاريني 

رفيعي املستوى في طهران، إن 
جزءًا من االعتماد املمنوح من 

روسيا تم تفعيله. وأشار إلى أن 
إيران وروسيا تمتلكان طاقات 

جيدة في مختلف املجاالت منها 
البنكية والنقل والزراعة والطاقة 

النووية والصناعة والتجارة الحرة، 
الفتا إلى توقيع البلدين اتفاقيات 

ومذكرات تفاهم جيدة في هذه 
املجاالت، فضال عن التوصل إلى 

توافقات جيدة حول ما يعرف 
بممر النقل »شمال ـ جنوب«.

انخفاض 
بورصة مسقط

انخفض مؤشر بورصة مسقط 
في ختام تداوالت، أمس، بنسبة 

0.36%، ليصل إلى مستوى 
4106.67 نقطة، مقارنة مع آخر 

جلسة تداول والتي بلغت 4121.56 
نقطة. وبلغت قيمة التداول، 1.96 

مليون ريال )5.09 ماليني دوالر(، 
بتراجع نسبته 44.5% عن الجلسة 

السابقة. وأشار التقرير الصادر 
عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة 

السوقية لألسهم انخفضت بنسبة 
0.041%، لتصل إلى ما يقارب 
22.35 مليار ريال )58.1 مليار 

دوالر(.

2.5% نموًا 
متوقعا لتونس
توقع البنك األفريقي للتنمية، 

أن يسجل الناتج الداخلي الخام 
لتونس نموًا بنسبة 2.5% خالل 
العام الجاري، وبنسبة 3.2% في 

2023. وبحسب تقرير حول آفاق 
االقتصادات األفريقية لسنة 2022، 

عرض مؤخرًا خالل االجتماعات 
السنوية ملجموعة البنك )من 23 

وحتى 27 مايو/أيار الجاري، توقع 
البنك األفريقي أن تكون معدالت 

التضخم في مستويات أكثر 
ارتفاعا هذا العام بسبب الحرب في 

أوكرانيا، التي تسببت في زيادة 
أسعار النفط واملواد الغذائية على 

مستوى األسواق العاملية. 

صعود 
مؤشرات الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، 
أمس، إذ زاد مؤشر السوق العام 

48.3 نقطة، بنمو بلغت نسبته 
0.64% عن الجلسة السابقة، 
ليصل إلى مستوى 7632.02 
نقطة. كما نما مؤشر السوق 

الرئيسي بنسبة بلغت %0.97، 
وصعد مؤشر السوق األول 

0.54% وارتفع مؤشر »رئيسي 
50« بنسبة %0.70.

ارتفاع تمويل 
الشركات الكورية

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة 
الرقابة املالية في كوريا الجنوبية، 
ارتفاع التمويل املباشر للشركات 

في الدولة بنسبة 45.1% في 
إبريل/ نيسان مقارنة بمارس/ 

آذار، وذلك بإصدار شركة 
»سامسونغ بيولوجيكس« كمية 

كبيرة من األسهم للحصول على 
تمويالت ألنشطتها. وجمعت 

الشركات املحلية مجتمعة 20.1 
ترليون وون )15.82 مليار دوالر( 
عن طريق بيع األسهم والسندات 

الشهر املاضي، بزيادة قدرها 6.25 
ترليونات وون عن الشهر السابق، 
وفقا للبيانات التي أوردتها وكالة 

يونهاب لألنباء.

أخبار قضية

المغرباألردن

بروفايل

جون دوير
لندن ـ العربي الجديد

ــر، طيلة  ــ ارتـــبـــط اســـم املــلــيــارديــر األمــيــركــي جـــون دويـ
فإيمانه  املغامرة،  األمـــوال  بــرؤوس  املاضية  السنوات 
الـــشـــديـــد بـــاالبـــتـــكـــار فــــي تـــقـــنـــيـــات الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 
وتشجيعه االستثمار فيها عرضه قبل عقد من الزمن 
ملأزق كبير عندما انهارت بعض شركات التكنولوجيا 
الخضراء التي مولها، لكنه ما يزال متمسكا بدربه إذ 
يرى أن الوضع حاليا بات مختلفا والتاريخ لن يعيد 
الــتــدهــور،  نفسه حتى مــع بــدء أســـواق االستثمار فــي 
الفتا إلى االزدهار الحالي في تمويل الطاقة النظيفة، 
خاصة في ظل اهتمام الكثير من الدول بإيجاد بدائل 
ــعــد شــركــة »كــاليــنــر بــيــركــنــز« الــتــابــعــة لــدويــر 

ُ
آمـــنـــة. ت

ــدة مـــن الــعــديــد مـــن الــشــركــات الــقــويــة فـــي »وادي  ــ واحـ
ــوال فــي مــجــاالت  ــ الــســيــلــيــكــون« والــتــي اســتــثــمــرت األمـ
مــثــل الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، والــبــطــاريــات. وفـــي عــام 
مليار   53.7 املناخ  تكنولوجيا  2021، جمعت شركات 
دوالر من التمويل الخاص، وفقا ألرقام وحدة الطاقة 
ملؤسسة  الــتــابــعــة  إف«،  إي  إن  »بــلــومــبــيــرغ  الــنــظــيــفــة 
بــلــومــبــيــرغ األمــيــركــيــة. ورغــــم أن الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
ــادًا فــي الــســوق، مــا أدى إلــى  تــواجــه حــالــيــا تــراجــعــا حـ
خــفــض الــتــكــالــيــف وتـــوخـــي املــســتــثــمــريــن عــبــر »وادي 
السيليكون« الحذر، إال أن دوير الذي عانت شركته من 
استثمارات التكنولوجيا النظيفة، اعتبر خالل مؤتمر 
لتكنولوجيا املناخ عقد في سان فرانسيسكو قبل أيام 

أن هناك ازدهارًا متوقعا في هذه األنشطة.
وقــــال :« »كــثــيــرًا مــا يــســألــنــا الـــنـــاس، هــل هـــذه فــقــاعــة؟ 
ال، إنــنــي أفــضــل الــتــفــكــيــر بــهــا عــلــى أنــهــا طـــفـــرة، نعم 
ســتــؤدي فــتــرات االزدهـــــار إلـــى بــعــض اإلفـــــراط، لكنها 
تــنــتــج اســـتـــثـــمـــارات أكـــبـــر بــكــثــيــر، مــلــيــئــة بــالــوظــائــف 
لبعض مؤسسي  بالنسبة  لــكــن  الــســريــع«.  واالبــتــكــار 
الـــشـــركـــات ومــمــولــيــهــا، قـــد يــكــون ذلــــك بــمــثــابــة صــدى 
لألزمة التي حصلت قبل عقد، عندما أفلست شركات 
الطاقة النظيفة مثل »سوليندرا« أو فشلت في مجاراة 

مستويات تقييماتها العالية.
ــر فـــي اجــتــمــاع اســتــضــافــتــه أخــيــرًا  ــ فـــي حـــني رأى دويـ
»كــاليــمــت درافـــــت«، وهـــي مــجــمــوعــة صــنــاعــيــة جــديــدة 

لــــرواد األعـــمـــال واملــســتــثــمــريــن، أن الــحــســابــات املــالــيــة 
النهائية ملوجة التكنولوجيا النظيفة السابقة لم تكن 

بالسوء الذي يعتقده الناس.
إلى  السوق  في  الحالية  االضطرابات  املستثمر  أرجــع 
الــتــعــامــل »غــيــر الــكــفــؤ« مــع جــائــحــة فــيــروس كــورونــا، 
التي  أوكرانيا،  التوريد والحرب في  ومشاكل سلسلة 
ــادة إنــتــاج الــنــفــط، مــشــيــرا وفـــق وكــالــة  تسببت فــي زيــ
ل دعوة 

ّ
بلومبيرغ، إلى أن ظروف السوق الحالية تمث

لضخ مزيد من التمويل في القطاع، وليس التراجع. إذ 
قال: »ال ينبغي أن نضاعف جهودنا فحسب بل علينا 
أن نضاعفها ثالث مرات فيما يتعلق بالطاقة النظيفة 

والسياسات والتكنولوجيات البديلة«.
ــرة فــي  ــفـ ــهـــدت شــــركــــات الـــنـــفـــط والــــغــــاز طـ وبــيــنــمــا شـ
النمو منذ الحرب في أوكرانيا، عانت شركات الطاقة 
الــتــكــنــولــوجــيــا النظيفة.  الــعــامــة وشـــركـــات  املــتــجــددة 
وانــخــفــض صــنــدوق »إنــفــيــســكــو ويــلــدرهــيــل« للطاقة 
النظيفة املتداول في البورصة بنسبة 30% منذ بداية 
يشمل شركات  النظيفة  للطاقة  وهــو صــنــدوق   ،2022
لــكــن دويـــر يتمسك بخياراته  الــكــهــربــائــيــة.  الــســيــارات 
حيال مستقبل الطاقة النظيفة واالستثمار فيها. وفي 
وقــت سابق مــن مــايــو/ أيــار الــجــاري، أعلن عــن تبرعه 
إلنــشــاء  ســتــانــفــورد  لجامعة  دوالر  مــلــيــار   1.1 بمبلغ 
كلية تركز على تغير املناخ واالستدامة، ما ُيعد أكبر 
تبرع في تاريخ املؤسسة. دوير من مواليد 29 يونيو/

حزيران 1951 في سانت لويس بوالية ميسوري، وهو 
واحـــد مــن خمسة أشــقــاء، وحـــاز شــهــادة فــي الهندسة 
إدارة  فــي  واملاجستير  رايـــس  جامعة  مــن  الكهربائية 

األعمال من كلية هارفارد لألعمال في عام 1976.
انضم للعمل في شركة إنتل للتكنولوجيا عام 1974، 
إنتل  أكثر مندوبي مبيعات  أحد  النهاية  وأصبح في 
بــراءات االختراع  العديد من  نجاحا. كما حصل على 
ــرة. وبـــعـــدهـــا حــظــي بـــفـــرص تــمــويــلــيــة  ــ ــذاكـ ــ ألجـــهـــزة الـ
لــيــتــوســع فـــي أعــمــالــه ويـــؤســـس شـــركـــات وصــنــاديــق 
استثمار في التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة 
لتصل ثروته وفق مجلة فوربس إلى نحو 12.7 مليار 
قائمة  فــي   40 الترتيب  على  2021، وحصل  فــي  دوالر 

أغنياء العالم في مجال التكنولوجيا في 2017.

الكثير من المطورين 
يطلبون مبالغ تحت 
مسميات عدة دون 

رقابة حكومية

قبل عقد من الزمن تعرضت استثماراته 
موجعة،  لضربة  النظيفة  الطاقة  في 
نفسه،  يعيد  لن  التاريخ  أن  اآلن  يرى  لكنه 
النوعية  هــذه  إلــى  تتدفق  فــاألمــوال 
التوجهات  مــع  السيما  الطاقة،  مــن 
الوقود  عن  بعيدًا  بدائل  إليجاد  الغربية 

األحفوري، السيما الروسي

ــبــورصــة  ال مـــؤشـــرات  أداء  تــراجــع 
أمس،  تعامالت  ختام  في  المصرية 
نحو  هبوطها  لتواصل  الخميس، 
تموز  يوليو/  منذ  لها  مستوى  أدنى 
بعمليات  متأثرة  الماضي،  العام  من 
القلقين  المستثمرين  جانب  من  البيع 
المشاكل  ــن  م ــم  ــه األس تــضــرر  ــن  م
تواجهها  التي  والمالية  االقتصادية 
ــات حــرب  ــي ــداع ــل ت ــي ظ الـــدولـــة ف
الرئيسي  المؤشر  وانخفض  أوكرانيا. 
إلى  ليصل   ،%0.46 بنسبة   »EGX30«
هبط  كما  نقطة.   10200.5 مستوى 
مؤشرا األسهم الصغيرة والمتوسطة 
.»EGX100« واألوسع نطاًقا ،»EGX70«

تراجع جماعي 
لمؤشرات البورصة

أسعار 
الدواجن 
تتضاعف 
في نحو 
شهرين 
)فرانس 
برس(

Friday 27 May 2022 Friday 27 May 2022
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بــيــنــمــا ثــبــت الــبــنــك املــــركــــزي الـــتـــركـــي، أمــس 
الخميس، سعر الفائدة على الليرة منذ آخر 
تــخــفــيــض بـــواقـــع 1% فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
ــادي الــتــركــي  ــتـــصـ ــر االقـ ــم يـ األول املــــاضــــي، لـ
مسلم أويـــصـــال »فـــائـــدة تــرجــى« مــن رفـــع أو 
غالء  ألن  املصرفية،  الــفــائــدة  سعر  تخفيض 
األسعار »تخطى تحريك سعر الفائدة بنسبة 
بسيطة«. ويكشف االقتصادي التركي، خالل 
»العربي الجديد«، أن حكومة بالده  تصريح لـ
»أعدت ألسوأ السيناريوهات بشأن الليرة«، 
فــبــاإلضــافــة لــالســتــفــادة مـــن رخــــص العملة 
بـــزيـــادة جـــذب الــســيــاحــة، ال تـــرى بــالــتــذبــذب 
في سعر صرفها مخاطر على االستثمارات 
أو هروب األمــوال الساخنة، ألن االقتصادات 
الــكــبــرى مــرشــحــة ملــفــاجــآت بـــواقـــع اســتــمــرار 
ــيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا وارتـــفـــاع  الـــحـــرب الـــروسـ
معتبرًا  الغذائية،  واملنتجات  الطاقة  أسعار 
أن سعر الدوالر بني 16.5 وحتى 17 ليرة أمر 
متوقع، خاصة بعد رفع بيان البنك املركزي، 
قــبــل يـــومـــني، تــوقــعــاتــه بـــشـــأن ســعــر صــرف 

لندن ـ العربي الجديد

ــعـــى الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة لــــســــد ثــــغــــرات  تـــسـ
العقوبات الغربية على روسيا، حيث وصلت 
الخارجية األميركية لشؤون  مساعدة وزارة 
إليزابيث  املالية،  اإلرهــاب والجرائم  مكافحة 
روزنـــبـــيـــرغ إلــــى نــيــودلــهــي مـــســـاء األربـــعـــاء، 
إدارة  الــــحــــظــــر. وتـــســـعـــى  تـــــطـــــورات  لـــبـــحـــث 
إلــى مناقشة الخطوات  بــايــدن  الــرئــيــس جــو 
املمكنة لتفعيل الحظر الذي صمم خصيصًا 
ــتـــصـــاديـــًا حــتــى  لـــحـــصـــار روســــيــــا مـــالـــيـــًا واقـ
توقف الحرب في أوكرانيا. وحسب ما نقلته 
نشرة »أويــل برايس« عن مسؤول في وزارة 
الـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــيـــة، فــــإن روزنـــبـــيـــرغ تــأمــل 

ونسب التضخم بحلول نهاية العام الجاري، 
2022، من 16.85 إلى نحو 17.57 ليرة للدوالر 
في   23.28 بنحو  التضخم  ارتفاع  وتوقعات 

املائة خالل العام الجاري.
وأبـــقـــت لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة بــالــبــنــك 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، ســعــر  املــــركــــزي الـــتـــركـــي، أمـ
الــفــائــدة عــلــى الــلــيــرة الــتــركــيــة عــنــد 14 في 
املــحــافــظ شهاب  مــع  املــائــة، بعد اجتماعها 
ــو، مــخــيــبــة الـــتـــوقـــعـــات الــتــي  ــلــ قــافــجــي أوغــ
رجـــحـــت رفـــــع ســـعـــر الــــفــــائــــدة تـــمـــاشـــيـــًا مــع 
الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة الـــعـــاملـــيـــة، ومــحــاولــة 
امـــتـــصـــاص فـــائـــض الــســيــولــة وكـــســـر حــدة 
الــتــضــخــم بــتــركــيــا، الــــذي بــلــغ عــلــى أســـاس 

سنوي 70% في إبريل/ نيسان املاضي.
بــاشــاك شهير  املالية بجامعة  ويــرى أســتــاذ 
ــي حـــديـــث  ــ ــو، فــ ــبــ ــعــ ــنــــبــــول فـــــــــراس شــ بــــإســــطــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن أداة ســعــر الــفــائــدة  لـــ
»استهلكت« بتركيا، ولن يبدي السوق ردود 
فعل كبيرة تجاه الرفع أو التخفيض البسيط، 
بــواقــع املــخــاوف الــعــاملــيــة مــن الــتــضــخــم، كما 
الفائدة بتركيا لن يكون إغــراء  أن رفــع سعر 
لألموال الساخنة، بعد رفع املصرف املركزي 

إقناع الحكومة الهندية بعدم تنفيذ صفقات 
نفطية جديدة من الخامات الروسية. وحسب 
على  واشنطن  تعترض  ال  النفطية،  النشرة 
لكنها تشترط  الــروســي،  للنفط  الهند  شــراء 
أن تــشــتــريــه بــحــســومــات ســعــريــة، كــمــا يجب 
التي  الكميات  عــن  الــشــراء  تــزيــد صفقات  أال 
نفذتها في العام املاضي 2021. وتعد الهند 
من أكبر زبائن الخامات البترولية الروسية. 
والحكومة الهندية تلتزم الحياد في الحرب 
الغربية  العقوبات  تبني  وتــرفــض  الروسية 

املفروضة على موسكو. 
من جانبه، يرى الخبير األملاني لشؤون األمن 
والدراسات الدولية في برلني، جانس كلوغ، 
الخزينة  رفــعــت دخــل  الغربية  الــعــقــوبــات  أن 
الــخــامــات البترولية  الــروســيــة مــن مــبــيــعــات 
ــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا،  والــــغــــاز الــطــبــيــعــي إلــ
حــيــث رفــعــت دخـــل الــخــزيــنــة مــن الــطــاقــة إلــى 
ــــن إجــمــالــي  ــة أنــهــا حــصــلــت عــلــى 50%مـ درجــ
ــع مــنــهــا فــــي 4 شـــهـــور فــقــط.  ــوقـ ــتـ ــل املـ ــدخــ الــ
ويقول الخبير كلوغ، في تغريدة على تويتر 
ــاء، إن روســيــا حصلت عــلــى 9.5  يـــوم األربـــعـ
النفط والغاز  تريليونات روبــل من مبيعات 

لندن ـ العربي الجديد

ــارة الـــعـــاملـــيـــة،  ــجــ ــتــ ــثـــت مــــديــــرة مــنــظــمــة الــ حـ
نــغــوزي أوكــونــجــو-إيــويــاال، مــســاء األربــعــاء 
دول العالم على عدم منع أو تقييد صادرات 
الغزو  أّدى  الغذائية األساسية، بعدما  املواد 
الـــروســـي ألوكـــرانـــيـــا إلــــى تــفــاقــم الــتــوتــر في 
أسواق الغذاء العاملية. وحسب فرانس برس، 
قالت للصحافيني خالل املنتدى االقتصادي 
الــعــاملــي فــي دافــــوس بــســويــســرا، »نــحــاول أن 
فوا مــن حظر 

ّ
نــقــول لــلــدول األعــضــاء أن يخف

الصادرات«. وأضافت »ال نريد لهذا األمر أن 
يتفاقم ويؤّدي إلى ارتفاع األسعار«.

وأتـــــت دعـــــوة مـــديـــرة املــنــظــمــة بــعــد ســاعــات 

باملئة خالل  الــفــائــدة نصف  األمــيــركــي سعر 
وفق  النسبة  لرفع  والتوجه  الــجــاري  الشهر 

محضر اجتماع الفيدرالي أمس.
ولم تجر تركيا تحريكًا ألسعار الفائدة منذ 
16 ديسمبر من العام املاضي، حينما خفضت 
سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات 
إعادة الشراء )الريبو( ألجل أسبوع، ليصبح 
14% في املئة، وذلك بعد سلسلة تخفيضات، 
بما يتماشى مع توجهات الحكومة التركية 

والرئيس رجب طيب أردوغان.
وفــيــمــا تــحــســن ســعــر صـــرف الــلــيــرة التركية 
أمس، من 16.7 ليرة مقابل الــدوالر قبل قرار 
ــركــــزي إلــــى 16.4 بـــعـــده، تــذهــب  املـــصـــرف املــ
صرف  سعر  تراجع  استمرار  إلــى  التوقعات 
الــلــيــرة وثــقــة املــســتــهــلــك، بــعــدمــا ارتـــفـــع وفــق 
أشـــارت خالل  التي  التركية،  اإلحــصــاء  هيئة 
ــر الـــثـــقـــة فــي  ــــى زيـــــــادة مـــؤشـ ــــس، إلـ بــــيــــان، أمــ
االقـــتـــصـــاد الــتــركــي 2.1 بــاملــئــة عــلــى أســـاس 
الــجــاري، ليبلغ 96.7  أيــار  شهري في مايو/ 
ــار بــيــان الــهــيــئــة الــتــركــيــة إلـــى أن  نــقــطــة. وأشــ
باملئة مقارنة   2.1 ازداد بمعدل  الثقة  مؤشر 

مع إبريل/ نيسان املاضي.

الطبيعي حتى نهاية إبريل/ نيسان املاضي. 
ووفقًا لبيانات التغريدة التي نشرها، بلغت 
الروسيني  الطبيعي  والــغــاز  النفط  مبيعات 
في إبريل/ نيسان 1.8 تريليون روبــل، وفي 
مارس/ آذار 1.2 تريليون روبل. ويرى خبراء 
أن حظر الطاقة الروسية يزيد من جاذبيتها 
ــعـــرض بــأســعــار  ــا تـ ــهـ ــــدى املـــشـــتـــريـــن، إذ إنـ لـ
الشبيهة  الخامات  بأسعار  مقارنة  رخيصة 
فـــي الـــســـوق. يــذكــر أن الـــدخـــل الــضــخــم الـــذي 
حــصــلــت عــلــيــه روســـيـــا مـــن مــبــيــعــات الــطــاقــة 
ساهم في ارتفاع سعر صرف الروبل، كما أدى 
الفائدة  وأسعار  التضخم  إلــى خفض معدل 
الــروســيــة مــن مــعــدالتــهــا املــرتــفــعــة فــي بــدايــة 

الـــغـــزو. عــلــى صــعــيــد ســـد ثـــغـــرات الــعــقــوبــات 
الــتــي ينفذ منها  املـــال األميركية  فــي أســـواق 
تسعى  االســتــثــمــار،  وصــنــاديــق  املستثمرون 
وزارة الــخــزانــة األمــيــركــيــة ملــحــاصــرة ثـــروات 
ومنعهم  الـــروس  األثــريــاء  أو  األوليغارشية، 
ــة فــي  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــثــــغــــرات االسـ ــن اســـتـــغـــالل الــ مــ
الـــســـوق األمـــيـــركـــي. وحــســب صــحــيــفــة »وول 
األميركية  الــخــزانــة  وزارة  تنسق  ســتــريــت«، 
مع التجار والشركات والصناديق املستثمرة 
فــي أســــواق املـــال األمــيــركــيــة. فــي هـــذا الــشــأن، 
نــســبــت الــصــحــيــفــة املــالــيــة إلــــى وكــيــل وزارة 
اإلرهاب  مكافحة  لشؤون  األميركية  الخزانة 
ــوال غــيــر املـــشـــروعـــة، بـــريـــان نــيــلــســون،  ــ ــ واألمـ
مساء األربعاء، قوله إن إدارة الخزانة تفحص 
مخاطر التمويل غير املشروع في أسواق املال 
األميركية. وقالت إن نيلسون عقد مؤتمرًا في 
اتحاد البورصات األميركية ملناقشة مستقبل 
والعقوبات  الحظر  مراقبة  وكيفية  التعامل 
على األمــــوال الــغــربــيــة. وتحظر أمــيــركــا على 
البنوك الروسية التعامل بالدوالر، كما تحرم 
العديد من املؤسسات الروسية من استخدام 

نظام التحويالت العاملي »سويفت«.

مــن قــــرار أصـــدرتـــه الــهــنــد وحـــــّددت بموجبه 
 
ّ
صـــادراتـــهـــا مـــن الــســّكــر بــعــشــرة مــاليــني طــن
سنويًا حتى سبتمبر/أيلول، وذلك من أجل 

حماية مخزون البالد وخفض التضخم. 
ــدادات  ــ ـــل الـــغـــزو الـــروســـي ألوكـــرانـــيـــا إمـ

ّ
وعـــط

األســـمـــدة والــقــمــح وســلــع أخــــرى مــن روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا. وملـــواجـــهـــة ذلــــك، »أصـــبـــح هــنــاك 
نحو 22 دولة اآلن مع 41 قيدًا أو حظرًا على 
صادرات املواد الغذائية«، بحسب أوكونجو-
إيـــويـــاال الـــتـــي لــفــتــت أيـــضـــًا إلــــى قـــيـــود الــتــي 

تطاول »البذور واألسمدة«.
 منظمة 

ّ
أن التجارية على  وشــّددت املسؤولة 

تـــؤدي مراقبتها  الــعــاملــيــة تــأمــل أن  الــتــجــارة 
الــعــامــة ملــثــل هـــذه الــضــوابــط إلـــى ردع الـــدول 

ــاء ومــنــعــهــا عـــن وضـــعـــهـــا. وأشـــــارت  األعــــضــ
إلــى أن األمــني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــس »مــنــخــرط« فــي مــحــادثــات لفتح 
ــتـــى يــتــثــنــى  ــبـــحـــر األســــــــود حـ مــــمــــرات فــــي الـ
إرســـال الـــصـــادرات الــغــذائــيــة األوكــرانــيــة إلى 
األســـواق الــعــاملــيــة.  إلــى ذلــك رفــض الكرملني 

الغذاء  صــادرات  باستخدام  موسكو  اتهموا 
كسالح، بينما قالت كييف إن روسيا سرقت 
ــنـــان مـــن الــحــبــوب في  مــئــات اآلالف مـــن األطـ

املناطق التي احتلتها قواتها.
»أغــرو  ملؤسسة  التنفيذية  الرئيسة  أن  يذكر 
العاملية املتخصصة في األمن  انتيليجنس« 
ــبـــوع  ــالـــت األسـ الــــغــــذائــــي، ســــــارة مـــيـــنـــكـــر«، قـ
املاضي إن »الغزو الروسي ألوكرانيا لم يبدأ 
بسبب أزمة الغذاء ولكنها صبت الزيت على 
إلى  مينكر  ونبهت  مـــدة«.  منذ  نــار مشتعلة 
أن »أزمــة الغذاء قد ال تنتهي بتوقف الحرب 
الــروســيــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا«، مــطــالــبــة بجهود 

»حلحلة هذه األزمة«. أممية لـ
غير أن الخبيرة نفسها تعترف بأن »الحرب 

املتحدة  الــواليــات  اتــهــامــات  الخميس،  أمــس 
ــا تــمــنــع  ــ ــيـ ــ واالتــــــحــــــاد األوروبــــــــــــي بــــــأن روسـ
صادرات الحبوب من أوكرانيا وحمل الغرب 
مــســؤولــيــة خــلــق هـــذا الـــوضـــع بــســبــب فــرض 
ــات. وقـــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــني  ــوبـ ــقـ عـ
الهاتف  عبر  مؤتمر  فــي  بيسكوف  دمــيــتــري 
مــع الــصــحــافــيــني الــخــمــيــس »ال نــقــبــل بشكل 
قاطع هذه االتهامات. بل على العكس نحمل 
الدول الغربية مسؤولية اتخاذ إجراءات أدت 

إلى ذلك«. 
ــع الــعــقــوبــات  ودعــــت مــوســكــو الـــغـــرب إلـــى رفـ
الحبوب من  إنــهــا تمنع تصدير  تــقــول  الــتــي 
أوكرانيا. وكانت رئيسة املفوضية األوروبية 
أورســـوال فــون ديــراليــن مــن بــني أولــئــك الذين 

حيث  األزمــة  فاقمت  أوكرانيا  على  الروسية 
ــات الــعــالــم يــعــانــي مـــن نــقــص فـــي األســمــدة  بـ
ومشاكل في سالسل اإلمداد الغذائي، إضافة 
 من مشكلة جفاف 

ً
إلى أن العالم يعاني أصال

قاسية ضربت العديد من مناطق العالم«.
من جانبه، حذر املدير العام لبرنامج الغذاء 
الــعــاملــي بـــاألمـــم املـــتـــحـــدة، ديــفــيــد بــيــرســلــي، 
ــــرب الـــروســـيـــة  ــــحـ ــن أن »الـ مــجــلــس األمـــــــن، مــ
الغذاء  أنشأت أزمــة غير مسبوقة في أسعار 
في  وأعــمــال شغب  احتجاجات  نتجت عنها 
بــعــض الـــــــدول«. وتــتــخــوف الـــــدول فـــي آســيــا 
وأفــريــقــيــا مــن حـــدوث مــجــاعــة، بينما ترتفع 
أسعار القمح وتواجه صعوبة في الحصول 

على العمالت الصعبة.

واشنطن تبحث سّد ثغرات الحظر على روسياتركيا تبقي على أسعار الفائدة

منظمة التجارة العالمية تدعو إلى عدم حظر صادرات الغذاء

22 دولة قيدت صادراتها 
من األغذية والموانئ 

األوكرانية مغلقة

التضخم فوق 
8% والبطالة تحت 

4% ألول مرة

بكين ـ العربي الجديد

ــم رئـــيـــس الـــــــوزراء الــصــيــنــي لـــي كه  رســ
الذي  لالقتصاد  قاتمة  صــورة  تشيانغ 
ــيـــود املــــفــــروضــــة ملــكــافــحــة  ــقـ ــه الـ ــقـــّوضـ تـ
»لحظة  كـــوفـــيـــد-19، مــعــتــبــًرا أنـــه يــمــّر بـ
حساسة« في مواجهة صعوبات »أكبر 
مــن تــلــك الــتــي مــر بــهــا فــي الــعــام 2020« 

وفق فرانس برس.
وتنتهج الصني التي تواجه منذ أشهر 
مـــوجـــة وبــائــيــة جـــديـــدة، اســتــراتــيــجــيــة 
»صــفــر كــوفــيــد »الــرامــيــة إلـــى الــحــّد قــدر 
اإلمكان من عدد الوفيات بفضل تدابير 
إغــــــالق خـــصـــوصـــًا فــــي شــنــغــهــاي مــنــذ 

مطلع أبريل/ نيسان/أبريل.
وتــتــرتــب عـــن هـــذه الــســيــاســة الصحية 
التي يدافع عنها الرئيس الصيني شي 
جـــني بــيــنــغ بــشــراســة، تــداعــيــات كبيرة 
عــلــى االقـــتـــصـــاد، مـــع إغــــالق عـــدد كبير 
وتباطؤ نشاط  والــشــركــات  املتاجر  مــن 

املصانع واضطراب سالسل التوريد.
وقال لي كه تشيانغ في مؤتمر األربعاء 
ــام آالف املـــســـؤولـــني املــحــلــيــني »مــنــذ  ــ أمـ
آذار/مارس وأكثر من ذلك منذ نيسان/

أبــريــل، ســّجــلــت املـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة 
املرتبطة بالتوظيف واإلنتاج الصناعي 
واســتــهــالك الــكــهــربــاء ونــقــل الــبــضــائــع، 

ا«. 
ً
تراجعًا ملحوظ

ــــى أن »الـــصـــعـــوبـــات هــــي فــي  ــار إلـ ــ ــ وأشـ
بعض الجوانب وإلــى حــّد مــا، أكبر من 
تــلــك الــتــي كــانــت عـــام 2020 عــنــدمــا كــان 
الــوبــاء يــضــرب بــشــدة« الــبــالد، وفـــق ما 

جــــاء فـــي تــقــريــر لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــني 
 
ً
ــا لـــ »بــلــومــبــيــرغ« نقال

ً
الــجــديــدة.  ووفــق

ــال لــي  ــ ــــالم حـــكـــومـــيـــة، قـ عــــن وســــائــــل إعــ
إن املـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة فـــي الــصــني 
تراجعت بصورة كبيرة وإن الصعوبات 
فـــي بــعــض الـــجـــوانـــب إلــــى حـــد مـــا أكــبــر 
الدولة  مما كانت عليه عندما تضررت 
بــشــدة مـــن الـــوبـــاء فـــي عـــام 2020.  كما 
دعا املسؤولني للتأكد من تراجع معدل 
البطالة، وأن االقتصاد يعمل عند نطاق 
العام.   الثاني من هذا  الربع  معقول في 
وأكــــد »لــــي« ضـــــرورة تــنــفــيــذ ســيــاســات 
إنــه سيتم إصــدار  الدعم الحالية، وقــال 
 بــنــهــايــة هــذا 

ً
إجــــــــراءات أكـــثـــر تــفــصــيــال

الشهر.
الحالي  مايو/أيار  في  الصني  وشهدت 
أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عامني، مع 
تسجيل أدنى مستوى استهالك ونسبة 

بطالة قريبة من املعّدل القياسي. 
وقـــــال لـــي كـــه تــشــيــانــغ »نـــحـــن اآلن في 
ــّدد الـــتـــوجـــه  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة سـ ــاســ ــســ لـــحـــظـــة حــ
ــام. يـــجـــب أن  ــ ــعـ ــ االقــــتــــصــــادي ملـــجـــمـــل الـ
االقتصاد  الــفــرصــة إلعـــادة  هــذه  نغتنم 

إلى السكة الصحيحة«. 
ــبـــاطـــؤ االقــــتــــصــــادي هـــدف  ــتـ ويــــهــــدد الـ
ـــ5.5%، في  ــ الــنــمــو الــــذي حـــّددتـــه بــكــني بــ
أن يشهد  ُيتوقع  عــام حساس سياسيًا 
تـــجـــديـــدًا لـــواليـــة شـــي جـــني بــيــنــغ على 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي في  رأس 
الخريف، إال أن الحزب يستمّد شرعيته 
الــرئــيــســيــة مـــن االرتـــفـــاع املــتــواصــل في 

القدرة الشرائية.

االقتصاد الصيني يواجه 
تحديات تاريخية

نيويورك ـ شريف عثمان

ــاع بــنــك  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أظـــــهـــــر مــــحــــضــــر اجـ
ــي )الـــبـــنـــك  ــدرالــ ــيــ ــفــ االحــــتــــيــــاط الــ
املــــركــــزي األمــــيــــركــــي(، الـــــذي عقد 
فــــرج عنه يوم 

ُ
وأ الــحــالــي،  الشهر  فــي مطلع 

البنك على  اتفاق معظم مسؤولي  األربعاء، 
ــبــــاع ســـيـــاســـة تــقــيــيــديــة،  ــة التــ ــاجـ وجــــــود حـ
تشمل رفــع معدل الفائدة على أمــوال البنك 
بنصف نقطة مئوية في كل من االجتماعني 
املــقــبــلــني، مــن أجـــل مــنــح صــانــعــي السياسة 
السياسات  لتخفيف  املرونة  النقدية بعض 
ا إذا لزم األمر، قبل نهاية العام الحالي، 

ً
الحق

من أجل تجنب دخول االقتصاد في ركود.
الشهور  خــالل  األميركي  االقتصاد  وعــانــي 
األخــــيــــرة مــــن ظــــاهــــرة غـــيـــر مـــألـــوفـــة، حــيــث 
ــاع،  ــ ــفـ ــ اجـــتـــمـــع مـــعـــدل تــضــخــم شـــديـــد االرتـ
باملقاييس األميركية، ومعدل بطالة شديد 
االنخفاض، باملقاييس األميركية والعاملية، 
األمر الذي زاد من صعوبة املهمة التي تقع 
على عاتق البنك الفيدرالي، وهي تحقيق ما 
يطلق عليه اسم الهبوط اآلمــن، أي القضاء 
عــلــى الــتــضــخــم دون الــتــســبــب فـــي حـــدوث 

ركود اقتصادي. 
وبــيــنــمــا أظــــهــــرت بـــيـــانـــات الـــشـــهـــر املـــاضـــي 
ــم الــــســــنــــوي  ــتــــضــــخــ اســـــتـــــمـــــرار تـــحـــلـــيـــق الــ
األميركي، مقاسًا بمؤشر أسعار املستهلكني 
األكـــثـــر تــعــبــيــرًا عـــن الــتــضــخــم وفـــقـــًا للبنك 
أكـــدت وزارة  الــفــيــدرالــي، فــوق مستوى %8، 
العمل قبل ثالثة أسابيع بقاء معدل البطالة 
بــالــقــرب مــن أدنــــى مــســتــويــاتــه فــي أكــثــر من 
ــل منذ   3.6%، هــي األقـ

ً
ــرن، مــســجــال نــصــف قـ

شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط مــن عـــام 2020، الــذي 
فــيــروس كوفيد 19 في  انتشار  بــدايــة  شهد 
األراضي األميركية، وفرض إغالق الشركات 
وتسريح ماليني املوظفني في محاولة، ثبت 

فشلها في ما بعد، للحد من انتشاره. 
ــلــــب األحـــــــــــوال، يـــتـــعـــامـــل املــحــلــلــون  ــــي أغــ وفــ
ــالــــة  ــبــــطــ االقــــــتــــــصــــــاديــــــون مـــــــع مـــــــعـــــــدالت الــ
املنخفضة عــلــى أنــهــا ظــاهــرة إيــجــابــيــة ألي 
اقتصاد، إال أن معدل التضخم املرتفع حاليًا 
في الواليات املتحدة ينذر بتداعيات سلبية 
انــخــفــاض معدل  عــلــى االقــتــصــاد إذا تسبب 
الــبــطــالــة فــي تــســابــق الــشــركــات عــلــى تعيني 

العمالة بأجور مرتفعة، حيث يؤدي ذلك إلى 
حدوث ارتفاعات جديدة في تكاليف اإلنتاج، 
ويتسبب في مزيد من الضغوط التضخمية.
ومع توجه الفيدرالي خالل الشهور األخيرة 
نحو رفــع سعر الــفــائــدة، واتــبــاع املــزيــد من 
في  النتيجة  تــكــون  التقييدية،  الــســيــاســات 
ثم  االقتصاد، ومــن  انكماش  الــحــاالت  أغلب 

ارتفاع نسبة البطالة. 
وال يــعــد الــســيــنــاريــو االقـــتـــصـــادي الــحــالــي 
مــألــوفــًا عــلــى األراضــــي األمــيــركــيــة، حــيــث لم 
األميركي  االقتصاد  على  اجتمع  أن  يحدث 
فـــــوق %8  تـــضـــخـــم  مـــنـــذ عـــــام 1951 مــــعــــدل 
ومعدل بطالة أقل من 4% في الوقت نفسه. 

ــأزم املـــوقـــف غــيــر املــعــهــود  ــ ومــــع اســـتـــمـــرار تـ
ــد الــعــديــد من  ــيـــركـــي، أكــ فـــي االقـــتـــصـــاد األمـ
االقتصادي  فيهم  بمن  االقــتــصــاديــني،  كبار 
املصري األميركي محمد العريان، والرئيس 
التنفيذي لبنك »جي بي مورغان تشيس«، 
وهو أكبر البنوك األميركية، جيمي دايمون، 
والرئيس التنفيذي لشركة برشينج سكوير 
كــابــيــتــال وبــيــل أكــمــان، أن الــبــنــك الــفــيــدرالــي 
تــأخــر كــثــيــرًا فــي رفـــع منحنى الــعــائــد على 

الــدوالر، وأنه يتعني عليه في الفترة املقبلة 
ــوة، مـــن أجــــل منع  ــ الــتــصــرف بــشــكــل أكـــثـــر قـ
التضخم املتفجر من الخروج عن السيطرة. 
الــحــالــي، تــنــاولــت وسائل  ومطلع األســبــوع 
اإلعــالم بعض الكلمات التي قالها لورانس 
ســومــرز، وزيـــر الــخــزانــة األمــيــركــي األســبــق، 
ــرة ارتــفــع  ــه »فــــي كـــل مــ ــاء فــيــهــا أنــ ــتـــي جــ والـ
فيها معدل التضخم فوق 4%، وكــان معدل 
البطالة أقــل مــن 5% خــالل 75 عــامــًا مضت، 
الركود  بــراثــن  فــي  األميركي  االقتصاد  وقــع 

خالل فترة ال تتجاوز العامني«. 
ومــــــع تـــحـــقـــق املــــفــــارقــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة خـــالل 
الــفــتــرة مــن شــهــر سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي 
وحتى اآلن، ال يبدو البنك الفيدرالي مهيئًا 
لتجنب ركود االقتصاد في خضم محاربته 
للتضخم، األمــر الــذي دفع رئيسه جيرومي 
باول في أحد الحوارات الصحافية الحديثة 
لــتــأكــيــد أنــــه »ال يــعــد بــتــحــقــيــق هـــبـــوط آمــن 
ينخفض فيه معدل التضخم إلى 2% بينما 

تبقى سوق العمل على قوتها الحالية«. 
وفي مقال حديث لها، أكدت ليزلي ليبشيتز، 
النقد  الــســابــقــة بمعهد صــنــدوق  املــســؤولــة 
الــقــدرات، أن رئيس مجلس  الــدولــي لتنمية 
ــــالؤه فــي اللجنة  االحــتــيــاط الــفــيــدرالــي وزمـ
الــفــيــدرالــيــة لــلــســوق املــفــتــوحــة »يــحــاولــون 
تعديل السياسة النقدية في مهمة تشبه في 
صعوبتها عبور شالالت نياغارا على حبل 
ــــرورة قــيــام من  مـــشـــدود«، مــشــددة عــلــى »ضـ
املــؤشــرات  بفحص  نجاحهم  على  يراهنون 

للمستقبل القريب بأفضل طريقة ممكنة«.

التضخم يهدد االقتصاد األميركي

يواصل  الذي  التضخم  مخاطر  وسط 
بنك  يسعى  سريعة،  بعجلة  االرتفاع 
الفائدة  لرفع  األميركي  الفيدرالي  االحتياط 

األسواق.  توقعات  من  بأسرع  الدوالر  على 
في  والمال  النقد  مسؤولو  ويتخوف 
في  البالد  وقوع  من  المتحدة  الواليات 

ويواجه  االقتصادي.  الركود  مستنقع 
أسعار  في  ارتفاعًا  األميركي  المستهلك 

الوقود والغذاء، كما ترتفع األجور

مسؤولة أميركية تبحث 
في الهند وسائل تشديد 

الحظر على روسيا

مؤشرات
األسواق
سوق دبي

ارتد مؤشر سوق دبي 
ــــــال جــلــســة  املـــــالـــــي خـ
ــــس مـــرتـــفـــعـــا  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
بــعــد 3 جــلــســات مــتــواصــلــة من 
بنسبة  أغلق  حيث  االنخفاض، 
 3296 ــتـــوى  مـــسـ ــنـــد  عـ  %1.2
ــتــــداوالت بــلــغــت 302  نــقــطــة، وبــ
مليون درهـــم. وارتــفــعــت أسهم 
19 شـــركـــة مــــــن31 شـــركـــة تــم 
تداولها، بينما انخفضت أسهم 
9 شركات، وبقيت 3 على ثبات.

 
سوق 

أبوظبي المالي
ــــر ســــوق  ــــؤشـ ــــل مـ ــفـ ــ أقـ
أبــوظــبــي جــلــســة أمــس 
مــــنــــخــــفــــضــــا بـــنـــســـبـــة 
 9503 مــســتــوى  عــنــد   ،%0.2
نـــقـــاط، وبــــتــــداوالت بــلــغــت 1.8 
مــلــيــار درهـــــم. ومــــن أصــــل 48 
ــة تــــم تــــــــداول أســهــمــهــا،  شــــركــ
انــخــفــضــت أســهــم 19 شــركــة، 
ــم 26  ــ ــهـ ــ ــنـــمـــا ارتــــفــــعــــت أسـ ــيـ بـ

شركة، وبقيت 3 على ثبات.

أسعار الذهب
ــار  ــ ــعـ ــ انــــخــــفــــضــــت أسـ
ــــذهــــب فــــي تــعــامــات  ال
الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس، وســـــــط 
الـــــدوالر بــعــد الكشف  صــعــود 
والــذي  الفيدرالي،  محضر  عن 
السياسة  تــشــديــد  عــلــى  يــؤكــد 
الـــــنـــــقـــــديـــــة لــــلــــســــيــــطــــرة عـــلـــى 
الــتــضــخــم. تــراجــعــت األســعــار 
ــر  ــفــ ــة لـــلـــمـــعـــدن األصــ ــ ــوريـ ــ ــفـ ــ الـ
 9.11 أو  بــاملــئــة   0.49 بــنــســبــة 
دوالرات، لتتداول عند 1844.3 

دوالرًا لألوقية.

األسهم الصينية 
ارتـــــــــــــــــــــــــدت األســـــــــهـــــــــم 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة مــــاحــــيــــة 
ــا املــســجــلــة  ــرهـ ــائـ خـــسـ
في وقت سابق خال تعامات 
على  الــجــلــســة  لتغلق  الــخــمــيــس 
املستثمرين  تقييم  مــع  ارتــفــاع، 
إلشــــــــــــــارات حــــــــول الـــســـيـــاســـة 
النقدية األميركية، وتصريحات 
رئيس الــوزراء الصيني »لي كه 

تشيانغ«.  
  

العمالت الرقمية
ــمــــات  ــعــ ــ تـــــراجـــــعـــــت ال
ــال  االفـــــتـــــراضـــــيـــــة خــ
تــــعــــامــــات الـــخـــمـــيـــس 
ألف   29 لتتداول عند مستوى 
دوالر، بينما واصلت اإليثريوم 
دوالر.  ألــــفــــي  دون  الــــهــــبــــوط 
بنسبة  بيتكوين  وانــخــفــضــت 
دوالرا،   29058.5 إلــى   %1.65
ــا لــبــيــانــات »كــويــن بـــاس«. 

ً
وفــق

كما تراجعت اإليثريوم بنسبة 
دوالرا،   1833.45 إلــى   %5.86
 39.03 عــنــد   %4.11 والــريــبــل 
سنتا. وذكر محللو بنك »جيه 
بي مــورغــان« في تقرير نشر 
الرقمية  األصــــول  أن  األربـــعـــاء 
العقارات بصفتها  حلت محل 

فئة األصول البديلة املفضلة. 

مؤشر نيكي
»نيكي«  مــؤشــر  أنــهــى 
تــــعــــامــــات الـــخـــمـــيـــس 
ــى انــــخــــفــــاض بــعــد  ــلـ عـ
تذبذبه بني املكاسب والخسائر 
الني،  ارتفاع  الجلسة مع  خــال 
ــعـــاب املــســتــثــمــريــن  ــيـ ــتـ مــــع اسـ
ــي بــــشــــأن  ــ ــ ــدرال ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ لـــــــرؤيـــــــة ال
ــيــــرة.  الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة األخــ
وأغلق مؤشر »نيكي« الجلسة 
 %0.27 بــنــســبــة  ـــا 

ً
مـــنـــخـــفـــض

بــيــنــمــا  نـــــقـــــاط،   26604 إلـــــــى 
ا 

ً
األوســـع نطاق املــؤشــر  استقر 
»توبكس« عند 1877 نقطة.   

األسهم األوروبية 
ارتـــــــفـــــــعـــــــت األســــــهــــــم 
األوروبــــــــــيــــــــــة بـــنـــســـبـــة 
طــفــيــفــة فــــي مــســتــهــل 
تـــــــعـــــــامـــــــات الـــــخـــــمـــــيـــــس مـــع 
أحــدث  املستثمرين  استيعاب 
اإلشـــــــــــارات بــــشــــأن مــســتــقــبــل 
الــســيــاســة الــنــقــديــة األمــيــركــيــة. 
ــر املــــركــــزي األوروبـــــــي أن  ــ وذكـ
ــي بــمــنــطــقــة  ــرفــ ــام املــــصــ ــظــ ــنــ ــ ال
ـــــا رغـــم 

ً
ــيـــظـــل مـــــرن ــورو سـ ــ ــيــ ــ ــ ال

االضطرابات في أسواق الطاقة 
والسلع األساسية الناجمة عن 

الغزو الروسي ألوكرانيا. 

عّطل الغزو الروسي 
ألوكرانيا إمدادات 
األسمدة والقمح 

والذرة والشعير والزيوت 
وسلع أخرى من روسيا 

وأوكرانيا

تسعى إدارة بايدن إلى 
مناقشة خطوات تفعيل 

حظر حصار روسيا حتى 
توقف الحرب

متفرقات اقتصادية

)Getty( محل صرافة في إسطنبول

)Getty( رئيس مجلس االحتياط الفدرالي جيروم باول يؤدي القسم لدورة ثانية في الرئاسة

)Getty( بورصة شنغهاي شهدت تراجعات كبيرة خالل الشهر الجاري

تقرير

البريطاني ريشي سوناك، أمس الخميس، عن حزمة دعم  كشف وزير المال 
كبيرة للمستهلكين المتضررين جراء ارتفاع فواتير الطاقة، بمساعدة من 
البالغة  الحزمة  وستمّول  الطاقة.  قطاع  على  موقتة  استثنائية  ضريبة 
قيمتها 15 مليار جنيه إسترليني )19 مليار دوالر(، بشكل جزئي من خالل ضريبة 
 BP »استثنائية على األرباح الكبيرة التي تحققها شركات الطاقة مثل »بي بي
أسعار  ارتفاع  من  كبير  بشكل  استفادت  التي  األخرى  والشركات   Shell وشل 
النفط والغاز. ويعاني العديد من المواطنين من غالء طاحن وعدم قدرة 
بريطانيا،  في  التضخم  معدل  ارتفع  حيث  المعيشة،  تكاليف  تحمل  على 

الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى له خالل 40 عامًا.

19 مليار دوالر لمساعدة البريطانيين

مزرعة 
قمح في 

الهند 
)Getty(
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