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السودان على أعتاب اإلعفاء من الديون
الخرطوم ـ هالة حمزة

ــتـــحـــدة أنــهــا  أكــــــدت الـــــواليـــــات املـ
قدمت مساعدات مالية للسودان 
بأكثر من مليار دوالر للمساهمة 
فــــي تــمــكــن الــــبــــاد مــــن تـــســـديـــد مـــتـــأخـــرات 
الــدولــي، األمــر الذي  مستحقة عليها للبنك 
اعــتــبــره صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــن 
»خــــطــــوة رئــيــســيــة لــلــحــصــول عـــلـــى إعـــفـــاء 
شامل من الديون الخارجية«، فيما وصفت 

»االنتصار«. الحكومة السودانية، األمر بـ
وبعيد اإلعـــان األمــيــركــي، أصـــدر صندوق 
النقد والبنك الدولي ومقّره واشنطن، بيانا 
مشتركا مساء الجمعة، جاء فيه أن تسديد 
»الوصول  من  الــســودان  سيمّكن  املتأخرات 
إلـــى مـــا يــقــرب مـــن مــلــيــاري دوالر مـــن منح 
الفقر  مــن  للحد  للتنمية  الــدولــيــة  املؤسسة 

وتحقيق االنتعاش االقتصادي املستدام«.
وتابع البيان »من خال تسديد متأخراته، 
يــــكــــون الـــــســـــودان قــــد أكــــمــــل أيــــضــــا خــطــوة 

ــلـــوبـــات الــــحــــصــــول عــلــى  رئـــيـــســـيـــة مــــن مـــطـ
إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار 

مبادرة البلدان الفقيرة املثقلة بالديون«.
باستئناف  لــلــســودان  الــتــطــور  هـــذا  يسمح 
بعد  الــدولــي  البنك  مع  الطبيعية  العاقات 
ــا 

ً
مــا يــقــرب مــن 30 عــامــا مــن الــتــعــلــيــق، وفــق

لبيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، 
الجمعة. وتراكم على السودان أكثر من 60 
الخارجية في ظل  الــديــون  مليار دوالر من 
حــكــم الــرئــيــس الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر، الــذي 

حكم الباد حتى إطاحته في عام 2019. 
وقـــــــال مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء فــــي بــــيــــان، مــســاء 
ــــرات لــلــبــنــك  ــــأخـ ــتـ ــ ــد املـ ــديـ ــة، إن تـــسـ ــعـ ــمـ الـــجـ
الدولي »انتصار« يعود للشعب السوداني 
الــذي تحمل عــبء اإلصــاحــات االقتصادية 
الــتــي زادتــهــا جــائــحــة كـــورونـــا، وهـــو أيضا 
السودانية  إنجاز مهم للحكومة االنتقالية 
بــاعــتــبــارهــا تــنــفــذ بــرنــامــجــهــا االقــتــصــادي 
ــقـــرار االقـــتـــصـــادي والــنــمــو  ــتـ لــتــحــقــيــق االسـ
الــــــعــــــادل والــــــفــــــرص والـــــوظـــــائـــــف لــجــمــيــع 

الــســودانــيــن. مــنــذ إطــاحــة الــبــشــيــر، يسعى 
الــســودان إلــى تحسن العاقات مع الغرب، 
ــة  لــكــنــه يــعــانــي مـــن عــجــز كــبــيــر فـــي املـــوازنـ
ــة، بما  ــيـ ونـــقـــص كــبــيــر فـــي الــســلــع األســـاسـ
ــة. والــعــام  ــ فــي ذلــك الــوقــود والــخــبــز واألدويـ
املــاضــي، شــرع الــســودان فــي برنامج إعــادة 
الــهــيــكــلــة االقـــتـــصـــاديـــة الــــــذي وافــــــق عــلــيــه 
ــبــر 

ُ
ــــو مــــا اعــت ــــي، وهـ ــــدولـ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ

ــا فـــي ذلــــك الـــوقـــت لــتــخــفــيــف عــبء  ــروريــ ضــ
الدائنن  قبل  من  املطاف  نهاية  في  الديون 

الرسمين.
في وقت سابق من هذا العام، وقع السودان 
ــتـــحـــدة لــتــطــبــيــع  ــع الـــــواليـــــات املـ اتـــفـــاقـــيـــة مــ
الــعــاقــات مــع االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي. وفــي 
املــقــابــل، شــطــبــت إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب اســـم الـــســـودان من 

القائمة األميركية للدول الراعية لإلرهاب.
وقال رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك 
اليوم  في تغريده له على تويتر: »بسدادنا 
متأخرات السودان لدى البنك الدولي، نكون 

ــة عــبء الــديــون الخارجية عن  قــد بــدأنــا إزالـ
كــاهــل بـــادنـــا«. وكــتــب: »هـــذا تــتــويــج ملسار 
ــه شـــعـــبـــنـــا، أدى  ــيـ ــر فـ ــبـ ــعـــب ومـــــؤلـــــم، صـ صـ
اســمــنــا من  رفـــع  النــتــصــارات حقيقية منها 
ــاة اإلرهـــــاب وتــوحــيــد واســتــقــرار  ــ قــائــمــة ُرعـ
سعر الصرف، في سبيل التأسيس القتصاد 
ــا  ــنـ ــاتـ ــنـ ــه كـــــل مـــواطـ ــنــ ــمــــوي يـــســـتـــفـــيـــد مــ ــنــ تــ
ومواطنينا، فاملشروع الوطني الذي نعمل له 
يرتكز على االستقرار واالزدهار االقتصادي 

كما يرتكز على التوافق السياسي«.
وقــال املحلل االقــتــصــادي الــســودانــي، هيثم 
»العربي الجديد« إن »هذه الخطوة  فتحي، لـ
تــعــنــي عـــــودة الــــســــودان ملــجــتــمــع املــانــحــن 
والــتــعــامــل املـــبـــاشـــر مـــع الـــبـــنـــك، خـــاصـــة أن 
الحكومة االنتقالية تسير بخطوات لتنفيذ 
بـــرنـــامـــج إصــــــاح اقـــتـــصـــادي مــتــفــق عــلــيــه 
الدولين  والبنك  الصندوق  مع  وبالتعاون 
ــاب  ــلـــى أصـــحـ وهــــــي إصـــــاحـــــات صـــعـــبـــة عـ
الدخل املحدود لكنها ضرورية إلعفاء ديون 

السودان«.

موسكو ـ رامي القليوبي

عــاشــت الــعــمــلــة الــروســيــة الـــروبـــل أســبــوعــا عصيبا، 
بــعــد تصعيد  الجيوسياسية  املــخــاطــر  تــفــاقــم  وســـط 
الــرئــيــس األمــيــركــي، جــو بــايــدن، لهجته ضــد نظيره 
الروسي، فاديمير بوتن، وتزايد التوقعات بتشديد 

عصا العقوبات األميركية على روسيا. 
وتــراجــع ســعــر صـــرف الــروبــل فــي تــعــامــات بــورصــة 
ــلـــدوالر الــواحــد   لـ

ً
مــوســكــو إلــــى مـــا يـــقـــارب 76 روبـــــا

فــي نهاية   
ً
روبـــا األســبــوع، مقابل 73  بحلول نهاية 

األسبوع السابق. 

وواصــل الروبل الروسي تراجعه بالتزامن مع زيارة 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، ســيــرغــي الفـــــــروف، إلــى 
الصن يومي االثنن والثاثاء املاضين، والتي وجه 
خــالــهــا انــتــقــادات إلـــى ســيــاســات االتــحــاد األوروبــــي 
تجاه باده، وتحدث عشيتها عن عزم موسكو وبكن 
تــعــزيــز االســتــقــالــيــة فـــي املـــجـــال املـــالـــي، الســيــمــا عن 
طريق االبتعاد عن استخدام الدوالر ونظم الدفع التي 

يسيطر عليها الغرب.
وفــي هــذا اإلطــار، يعتبر كبير املحللن في مجموعة 
»تيلي تــريــد« لــلــتــداول، مـــارك غــويــخــمــان، أن الــروبــل 
ــتــــي أدت  ــل الــ ــوامــ ــعــ ــقـــط ضـــحـــيـــة ملـــجـــمـــوعـــة مــــن الــ سـ

الروسية  األصـــول  على  الطلب  تــراجــع  إلــى  مجتمعة 
»الــعــربــي  والــــروبــــل. ويـــقـــول غــويــخــمــان فـــي حــديــث لـــ
لــلــروبــل مكملة  الــعــوامــل السلبية  الــجــديــد«: »جـــاءت 
لبعضها هـــذا األســـبـــوع، لــتــحــل مــحــل الــتــفــاؤل الــذي 
ساد في فبراير/شباط املاضي وفي وقت سابق من 
الــجــاري. وعــلــى خلفية تصاعد خطاب  مـــــارس/آذار 
بــايــدن املــعــادي لــروســيــا انــتــشــرت شــائــعــات متداولة 
العام  الدين  حــول قــرب فــرض عقوبات أميركية على 
الروسي أو استخدام منظومة »سويفت« للتحويات 
النار  املالية. و»صبت تصريحات الفــروف زيتا على 
أيـــضـــا، مــمــا أدى إلـــى تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى الــســنــدات 

واألصـــول الروسية والــروبــل«، وفــق املحلل الروسي. 
وحول عوامل سلبية أخرى أثرت على الروبل، يضيف 
غويخمان: »شهدت أوروبــا نشوء املوجة الثالثة من 
جائحة كورونا وصعوبات مع التطعيم، مما أحدث 
ميولهم  مــن  ــض 

ّ
وخــف املستثمرين  أمــزجــة  فــي  تغيرًا 

للمخاطر، أضــف إلــى ذلــك تــراجــع أســعــار النفط بعد 
زيـــــادة االحـــتـــيـــاطـــات فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة بــمــقــدار 
املفاجئ  الــقــرار  أدى  تركيا،  وفــي  برميل.  مليون   2.9
للرئيس رجــب طيب أردوغــــان إقــالــة رئــيــس املصرف 
املركزي إلى اندالع أزمة انهيار العملة الوطنية التي 

جّرت خلفها عمات األسواق الناشئة«. 

أسبوع عصيب للروبل الروسي

الصين تراقب 
ديون الشركات

أصدرت لجنة مراقبة وإدارة 
األصول الحكومية، أعلى هيئة 

تنظيمية لألصول الحكومية في 
 توجيهيًا لتعزيز 

ً
الصني، دليال

مراقبة مخاطر ديون الشركات 
اململوكة للدولة، من أجل توفير 
وقاية فعالة ونزع فتيل املخاطر 

الرئيسية. وقالت اللجنة إن على 
منظمي األصول املحلية اململوكة 
للدولة، العمل على تسريع آليات 

التأسيس والتحسني الخاصة 
باملراقبة والتحذير املبكر لتحديد 

مخاطر ديون الشركات بشكل 
دقيق. وأكدت اللجنة ضرورة 

اعتماد الشركات تدابير تنظيمية 
خاصة، وفرض قيود على 

حجم الدين ونسبة األصول إلى 
االلتزامات في الشركات املثقلة 

بالديون، وفق ما نقلت وكالة 
شينخوا، أمس السبت.

قلق أردني على 
السلع الغذائية

دعت النقابة العامة لتجار املواد 
الغذائية في األردن، الجميع إلى 

التريث وعدم إطالق تصريحات 
مسبقة تتحدث عن تأثر حركة 

تجارة اململكة بتوقف املالحة 
في قناة السويس، جراء جنوح 

إحدى السفن العاملية. وقالت 
النقابة في بيان، أمس السبت، 

وفق وكالة األنباء األردنية، 
إنها ستكون غير مسؤولة عن 

التصريحات التي تطلقها بعض 
الجهات املحلية غير املختصة 

بقطاع املواد الغذائية حول 
آثار الحادثة على مستوردات 

اململكة من املواد الغذائية 
وتأخير وصولها. وحذرت من 
استغالل البعض لهذه الحادثة 

واالهتمام اإلعالمي بها إلطالق 
تصريحات غير دقيقة ال تعتمد 

على خبرة أو معلومات موثقة 
في ما يتعلق بتأثير الحادثة 

على األسعار واملخزون ونفوق 
املواشي ومستوردات التجار 

لشهر رمضان الفضيل. وشددت 
النقابة على أن تداول مثل هذه 

التصريحات في هذا التوقيت، قد 
يؤثر سلبًا على األسواق وسلوك 
املستهلك، موضحة أنها ستضع 

الرأي العام بمختلف التفاصيل 
أوال بأول وبكل شفافية.

نمو الصيرفة اإلسالمية 
في ُعمان

توقعت وكالة »فيتش« للتصنيف 
االئتماني العاملية، أن يواصل 

القطاع املصرفي اإلسالمي في 
سلطنة ُعمان، نمّوه 

عامي 2021 و 2022، بعد الزخم 
القوي في عام 2020، على الرغم 

من تداعيات جائحة فيروس 
كورونا وانخفاض أسعار النفط. 
وقالت فيتش في تقرير لها، وفق 

وكالة األنباء العمانية، أمس، إن 
التمويل اإلسالمي في السلطنة 

نما بنسبة 9.5% عام 2020، 
مقارنة بنمو البنوك التقليدية 

بنسبة 2.2%، وكان هذا مدفوًعا 
بالطلب على املنتجات اإلسالمية.

أخبار

كورونا 
ينعش مبيعات 

المعكرونة 
الفورية

أظهرت بيانات أن مبيعات الشركات املنتجة للمعكرونة الفورية في كوريا الجنوبية سجلت أداء قويا في عام 2020، بفضل الطلب املتزايد وسط تفشي 
جائحة فيروس كورونا. وقالت شركة »نونغ شيم«، إن مبيعاتها من املعكرونة سريعة التحضير، أو »الراميون« باللغة الكورية، وصلت إلى 2.09 تريليون 

ا لبيانات خدمة الرقابة املالية، أوردتها وكالة يونهاب أمس.
ً
وون )1.85 مليار دوالر( في العام املاضي، بزيادة 16.3% عن العام السابق، وفق

وهذه هي املرة األولى التي تتخطى فيها مبيعات الراميون لشركة »نونغ شيم« حاجز تريليوني وون، وتعد الشركة أكبر شركات إنتاج املعكرونة سريعة 
التحضير في كوريا الجنوبية. وارتفعت مبيعات الشركة في الواليات املتحدة بنسبة 26.5% على أساس سنوي لتصل إلى 250.2 مليار وون، كما ارتفعت 

املبيعات في الصن بنسبة 28.2% لتصل قيمتها إلى 218.3 مليار وون.

اقتصاد
Sunday 28 March 2021
األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة

)فرانس برس(
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خطوة حكومية غير مضمونة إلنهاء ملف المحروقات

4.48
الليبية  األســــواق  تشهد 
البنك  ــدأ  ب أن  منذ  ارتــبــاكــً 
الــعــام  مطلع  ــزي  ــرك ــم ال
الجاري، تطبيق سعر جديد 
دنانير   4.48 يبلغ  للصرف 
كان  بينما  الواحد،  للدوالر 
السعر الرسمي يبلغ 1.4 دينار 
للدوالر قبل هذه الخطوة.

تحقيق

الحكومة تقول إن لتر 
البنزين يباع بـ 0.15 دينارًا 
بينما يكلفها 4.5 دنانير

دراسة حكومية تشير 
إلى إمكانية زيادة أسعار 

البنزين بأكثر من %600

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ قــــــــرر رئـ
الــلــيــبــي عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
تــشــكــيــل لــجــنــة لــتــحــديــد مصير 
رفـــع الــدعــم عــن املـــحـــروقـــات، مــن أجـــل وقــف 
الــهــدر املــالــي فــي هــذا القطاع، عبر محاربة 
ــرة تـــهـــريـــب الـــــوقـــــود الــــرخــــيــــص إلـــى  ــ ــاهـ ــ ظـ
الخارج، فيما تظهر دراسة رسمية اطلعت 
عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مـــن املــقــتــرح 
املــحــروقــات بنسبة تتجاوز  أســعــار  زيــــادة 
600%. وبينما تؤكد الحكومة، أن رفع الدعم 
عــن املــحــروقــات يــأتــي فــي إطـــار إصــاحــات 
اقــتــصــاديــة لــلــبــلــد الــــذي واجــــه الــعــديــد من 
الصعوبات في ظل الصراع وتراجع عائدات 
املـــورد األســاســي  الـــذي يعد  النفط  تصدير 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  الـ لــــه، إال أن مـــواقـــع 
الخطوة، حيث  لهذه  شهدت رفضا واسعا 
أعرب مواطنون ونشطاء عن مخاوفهم من 
تداعياتها، داعــن إلــى ضــرورة العمل على 
من  املصرفي  للقطاع  املعالجات  من  حزمة 
اعتماد  قبل  النقدية  السيولة  توفير  خــال 
الــقــرار، بــاإلضــافــة إلــى العمل على تحسن 
الوضع املعيشي تفاديا للمزيد من انهياره 
ومــواجــهــة املــواطــن ملــوجــة تضخم جــديــدة. 
وبحسب بيان صادر عن وزارة املالية، قرر 
رئيس الوزراء، مساء الجمعة، تشكيل لجنة 
االقتصاد، وعضوية وزيري  وزيــر  برئاسة 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ املـــالـــيـــة والـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون االقـ
»وضع مقترح لرفع الدعم عن املحروقات  لـ

واستبداله بالدعم النقدي«. 
حيال  االقتصاد  خبراء  تعليقات  وتباينت 
ــرورة رفـــع الــدعــم عــن املــحــروقــات لوقف  ضــ
الـــهـــدر املـــالـــي وكــبــح عــجــز املـــوازنـــة الــعــامــة 
ــاوف مـــن عــــدم وجـــود  ــخــ ــة، إال أن املــ ــلـــدولـ لـ
قرارات من شأنها حماية الفقراء ومحدودي 
الدخل من تداعيات هذه الخطوة كان األكثر 

حضورًا في املشهد. 
ــســــام  ــد الــ ــبــ ــاد، عــ ــقـــــول خـــبـــيـــر االقــــــتــــــصــــ يـــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »مــثــل هــذه  ــدان لـــ ــ زيـ
الــقــرارات خطوة جيدة فــي اتــجــاه اإلصــاح 
االقتصادي، فالهدف الرئيس للحكومة من 

وراء هذا القرار هو محاربة ظاهرة تهريب 
الوقود إلى خارج الباد من خاله موازنته 

مع أسعار دول الجوار«. 
ويــضــيــف زيــــــدان أنــــه »حـــتـــى اآلن فــالــقــرار 
مــا يعني  يتحدث عــن لجنة لوضع مقترح 
دعم  إلشكالية  املعالجة  كيفية  نــَر  لــم  أنــنــا 
أن  املحروقات، لكن أهم جانب في الخطوة 
تتوفر على جدول زمني يوضح مراحل رفع 
الـــدعـــم«. أمـــا الــخــبــيــرة االقــتــصــاديــة، عافية 
ــذا الـــقـــرار  ــن تــبــعــات هــ ــروي، فــتــحــذر مـ ــجــ الــ
على مستوى معيشة املواطن إذا لم تسبقه 
الــعــديــد مــن اإلجـــــراءات، مشيرة إلــى أهمية 
إعــادة صــرف »منحة األســر وعــاوة األبناء 
والـــزوجـــة كــطــريــق لــرفــع دخـــول املــواطــنــن« 

قبل رفع الدعم عن املحروقات. 
وتصف الجروي، قرار الحكومة ببحث رفع 
الـــدعـــم عـــن املـــحـــروات بــأنــه يــأتــي فـــي إطـــار 
تــوفــر السيولة  تــقــوم على  ــراءات هشة  ــ »إجـ
الــنــقــديــة«، مــضــيــفــة: »هــــذه الــخــطــط ليست 
جديدة ولم تتمكن الحكومات السابقة بما 

فيها النظام السابق من تطبيقها، وبالتالي 
الحالية«.  الحكومة  لــدى  استجد  الـــذي  مــا 
وكـــان مجلس الـــــوزراء فــي حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني السابقة، قد أقر من حيث املبدأ في 
إبريل/ نيسان من العام املاضي، رفع الدعم 
العائلة  عــــاوة  تفعيل  مــع  املــحــروقــات  عــن 

ومــنــحــة الــزوجــة واألوالد ودعـــم املــعــاشــات 
الــتــقــاعــديــة، ومــنــحــة الــبــاحــثــن عـــن الــعــمــل 
وغيرها من إعانات لدعم معيشة املواطن، 

إال أن الخطوة لم تطبق على أرض الواقع.
وتقول الخبيرة االقتصادية إن »رفع أسعار 
الوقود يعني ارتفاع رسوم الكهرباء وأيضا 
منتجات الشركات وهنا مكمن الخطر الذي 
لــه الــحــكــومــة«، مضيفة أن »األمــر  لــم تتبنه 
جشع  على  للسيطرة  قــويــة  سلطة  يتطلب 
الــتــجــار الــذيــن ســيــعــمــدون لــتــخــزيــن السلع 
الدولة  أجــهــزة  بينما  أسعارها  رفــع  بهدف 

ضعيفة«. 
وتشير إلى ضرورة محاربة تهريب الوقود، 
عبر سيطرة الحكومة على املنافذ الحدودية 
الــتــهــريــب،  ونــشــر شــرطــة خــاصــة بمكافحة 
الدعم عن املحروقات.  إلــى رفــع  قبل املضي 
لــكــن مـــصـــدرا حــكــومــيــا يــكــشــف عـــن إصـــرار 
امللف،  إنهاء  الوطنية على  الوحدة  حكومة 
متوقعا رفع الدعم بشكل كلي، خال الربع 
الثاني من العام الجاري )من بداية إبريل/ 

نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران(، مؤكدا 
أن الحكومة ال تستطيع توفير الدعم بسعر 
لتر بنزين بقيمة 0.15 دينار، بينما يكلف 

الدولة نحو 4.5 دنانير ) حوالي دوالر(.
ــة لـــــوزارة االقــتــصــاد بــشــأن  ــ وبــحــســب دراسـ
املــحــروقــات، اطلعت عليها  الدعم على  رفــع 
ــادة  ــ ــي الــــجــــديــــد«، مــــن املـــقـــتـــرح زيــ ــربــ ــعــ »الــ
إلــى 1.1  البنزين من 0.15 دينارًا  لتر  سعر 
ولتر   ،%660 نسبتها  تبلغ  بــزيــادة  ديــنــار، 
الــديــزل مــن 0.15 ديــنــار إلـــى 1.250 ديــنــار، 
وســعــر اســتــبــدال أســطــوانــة غــاز الطهو من 
 1.5 ديــنــار إلــى 10 دنــانــيــر. وتــأتــي مساعي 
الــحــكــومــة لــرفــع الــدعــم عــن املــحــروقــات، في 
العاصمة طرابلس  فيه  الــذي تشهد  الوقت 
والــعــديــد مــن املــنــاطــق املـــجـــاورة نقصا في 
الوقود، بينما يؤكد سكان في مناطق نائية 
انقطاع اإلمــدادات بشكل شبه كامل منذ ما 
البنزين في  لتر  يزيد عن شهر، فيما يباع 
الـــســـوق الـــســـوداء بــنــحــو ديــنــاريــن ونــصــف 

الدينار.
ويقول الخبير االقتصادي، عطية الفيتوري 
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــجــب 
عــلــى الـــدولـــة وضــــع بــرنــامــج شــامــل بــشــأن 
كــيــفــيــة إدارة مــلــف الـــدعـــم، مـــع تــوفــيــر دعــم 
ــنـــن ووضــــــــع آلــــيــــة مــالــيــة  ــواطـ ــمـ ــلـ نــــقــــدي لـ
ــن يــســتــحــق«.  ــقـــدي ملــ ــنـ ــم الـ ــدعــ ــلـــوصـــول الــ لـ
ــبـــر فــي  ويـــتـــخـــوف كـــثـــيـــرون مــــن انــــفــــات أكـ
الخفض  أن تسبب  األســـواق، ال سيما بعد 
الحاد في قيمة الدينار مطلع العام الجاري 
إلى ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع 
ارتباكًا كبيرًا  والخدمات. وتشهد األســواق 
ــركــــزي مــطــلــع الـــعـــام  ــدأ الـــبـــنـــك املــ ــ مـــنـــذ أن بـ
الجاري، تطبيق سعر جديد للصرف يبلغ 
كــان  الـــواحـــد، بينما  لـــلـــدوالر  4.48 دنــانــيــر 
السعر الرسمي يبلغ 1.4 دينار للدوالر قبل 
من  الرسمي  السعر  ليقترب  الخطوة،  هــذه 
القيمة التي ُيجرى التعامل بها في السوق 

السوداء. 
الهادي،  أبوبكر  الخبير االقتصادي،  ويرى 
أن مــلــف رفـــع الــدعــم عــن املــحــروقــات »ثقيل 
جــــدا عــلــى حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة ألن 
الحكومات املتعاقبة منذ 2012 لم تستطيع 
الخطوة بسبب املخاوف  اإلقـــدام على هــذه 
الرفع  على  املترتبة  االجتماعية  اآلثـــار  مــن 
الــدعــم«. وفــي السياق، يقول مدير  كلي عــن 
مــركــز أويـــا لــلــدراســات االقــتــصــاديــة، أحمد 
أبــولــســن، إن هــنــاك مــخــاوف مــن عــدم قــدرة 
املـــواطـــن عــلــى تــحــمــل اآلثـــــار املــتــرتــبــة على 
ــعــــار املــــحــــروقــــات وتـــداعـــيـــاتـــهـــا،  زيـــــــادة أســ
مشيرا إلى وجود عجز يصل إلى 40% في 

القدرة اإلنفاقية لألسرة الليبية على بعض 
واملياه  الوقود  مثل  العامة  املرافق  خدمات 

والكهرباء بتسعيرتها الحالية. 
ــد أبــــولــــســــن، عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــعــالــجــة  ــؤكــ ويــ
ــم أوال عــلــى الــطــبــقــات  ــدعـ ـــع الـ تـــداعـــيـــات رفـ
األفـــقـــر فـــي املــجــتــمــع، مــشــيــرا إلــــى ان األمـــر 
ــل غـــيـــاب  ــ ــي ظـ ــ ــن يــــكــــون ســـهـــا خــــاصــــة فـ ــ لـ
الفقيرة  الفئات  الحكومية حــول   الــدراســات 
ــك قـــيـــمـــة الـــدعـــم  ــ ــذلـ ــ وكـــيـــفـــيـــة تــقــيــيــمــهــا وكـ
»من  أنه  ويتابع  املستحقة.  للفئات  النقدي 
نقديا  مبلغا  املستهدفن  مــنــح  الـــضـــروري 
مساويا للفارق بن السعر املدعوم والسعر 
ــاة مــعــدل  ــراعـ الــعــاملــي لــلــمــحــروقــات، بــعــد مـ

التضخم. الدعم الشائك 
في ليبيا

المحروقات  لملف دعم  نهاية  ليبيا، عازمة على وضع  الوطنية في  الوحدة  بدت حكومة 
الشائك، إال أن األمر لن يكون سهًال وفق خبراء اقتصاد، محذرين من تداعيات الخطوة في 

الظروف الحالية التي تشهد موجات غالء وانفالتًا باألسواق
توقف وحدات إلنتاج الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، أمس السبت، عن خروج عدد 
إلى  يــؤدي  الخدمة بشكل مفاجئ، ما  الكهرباء عن  إنتاج  من وحــدات 
زيـــادة طــرح األحــمــال )قطع التيار( إلــى 5 ســاعــات. وقــالــت الشركة في 
العمل جــار من قبل فرق  إن  الليبية »وال«،  األنــبــاء  أوردتـــه وكالة  بيان، 
للخدمة، من  املتوقفة وإرجاعها  الوحدات  إعــادة تشغيل  الصيانة على 
دون ذكر أسباب توقف هذه الوحدات. ووفق البيان فإن التوقف املفاجئ 
التوليد  األولــى والسادسة، ووحــدتــي  الغازيتني  التوليد  طــاول »وحــدتــي 
البخاريتني الثانية والثالثة في محطة الزاوية للدورة املزدوجة«، وهي من 

بشكل  تساهم  للكهرباء، حيث  العامة  بالشبكة  العاملة  املحطات  أكبر 
في  أزمــة مستمرة  ليبيا من  وتعاني  الشبكة.  أحمال  تغطية  في  كبير 
إلــى نحو 2500  الكهرباء، إذ يصل عجز الطاقة خــال فصل الصيف 
ميغاواط، وفق بيانات الشركة التي تنتج حوالي 5500 ميغاواط، بينما 
حاجة الباد لتغطية االستهاك خال فصل الصيف 8 آالف ميغاواط.

وتعمل في ليبيا 10 محطات إلنتاج الطاقة الكهربائية، إال أنها ال تقوم 
بتوليد التيار الكهربائي بالشكل املطلوب، لعدم إجراء الصيانة وكذلك 
أعمال التخريب التي طاولتها في ظل الصراع الدائر منذ نحو 10 سنوات.

السيارات 
تصطف أمام 
محطة وقود 
في طرابلس 
التي تشهد 
نقصًا في 
البنزين  )فرانس 
برس(

عواصم ـ العربي الجديد

ـــل حــركــة 
ّ
تــتــفــاقــم تـــداعـــيـــات تـــعـــط

املاحة في قناة السويس املصرية، 
ــة الــــوقــــود في  ــ لــتــهــدد بــتــفــاقــم أزمـ
ســـوريـــة خــصــوصــًا، وتــصــل تــداعــيــاتــهــا إلــى 
تجار التجزئة في أوروبا والواليات املتحدة 
األمــيــركــيــة بــعــد أن تـــجـــاوز الــعــجــز الــحــاصــل 
ــدادات الــســلــع حـــدود املـــورديـــن الــكــبــار.  ــ فــي إمـ
وتسبب جنوح سفينة إيفر غيفن، التي ترفع 
علم بنما وتنقل البضائع بن آسيا وأوروبا، 
فـــي ســـّد املـــجـــرى املـــاحـــي الــعــاملــي، مــنــذ يــوم 
الــثــاثــاء املــاضــي، حيث جــرت مــحــاوالت عدة 
العماقة  الناقلة  تعويم  إلعـــادة  دولـــي  بــدعــم 
الـــتـــي يــصــل طــولــهــا إلــــى 400 مـــتـــر. وارتـــفـــع 
ــوالــــي 280  ــبـــحـــري إلـــــى حــ ازدحــــــــام املـــــــرور الـ
السويس.  قناة  خــارج  السبت،  أمــس  سفينة، 

وبـــــدأت بــعــض الــســفــن فـــي تــغــيــيــر مــســارهــا، 
بينما ال تزال عشرات السفن في طريقها إلى 
العاملة  ريفينتيف  لشركة  وفقًا  املائي،  املمر 
فـــي مــجــال تــتــبــع حــركــة الــســفــن الــعــاملــيــة. وال 
العماقة  الــحــاويــات  سفينة  جــنــوح  يقتصر 
املاحة  عرقلة حركة  على  السويس  قناة  في 
في القناة فحسب بل قد يتجاوز األمر مداه، 
لــيــضــع املــزيــد مــن الــعــراقــيــل والــصــعــاب على 
تجار التجزئة األوروبين واألميركين في ما 
إعــادة  بعد  وحتى  املنتجات.  بتوفير  يتعلق 
فــتــح الــقــنــاة الــتــي تــربــط املــصــانــع فـــي آســيــا 
باملستهلكن في أوروبا، من املرجح أن تصل 
ما  مزدحمة،  موانئ  إلــى  املنتظرة  الحاويات 
يجبرها على مواجهة تأخيرات إضافية قبل 
أكبر مصنعي  إيكيا،  التفريغ. وقالت شركتا 
لألجهزة  كارفون  وديسكون  بالعالم،  األثــاث 
الــكــهــربــائــيــة ومــقــرهــا لــنــدن، لــرويــتــرز، أمــس، 
ــات الـــتـــجـــزئـــة الـــتـــي لــهــا  ــركــ إنـــهـــمـــا ضـــمـــن شــ
أكدت  كما  الجانحة.  السفينة  على منت  سلع 
ومقرها  املنزلية  األجهزة  لبيع  بلوكر  شركة 
أمـــســـتـــردام أنــهــا تـــواجـــه تــأخــيــرًا فـــي وصـــول 
ــم تـــذكـــر أي  ــة بـــهـــا، لــكــنــهــا لــ الـــســـلـــع الـــخـــاصـ
الــــواردات إلــى أوروبـــا  تفاصيل. وأدت زيـــادة 
والواليات املتحدة بسبب الجائحة إلى توقف 
الحاويات الفارغة في املناطق الخاطئة تمامًا 
ورفعت تكلفة الشحن وتسببت في اختناقات 
فـــي املـــوانـــئ الــبــحــريــة مــمــا يــؤثــر عــلــى قــطــاع 

النقل ويهدد بالتفاقم. وتقّدر صحيفة »لويدز 
ــيـــســـت« املـــتـــخـــصـــصـــة فــــي شـــــــؤون الــشــحــن  لـ
البحري أن مــا يقرب مــن 9.6 مــلــيــارات دوالر 
مــن الــبــضــائــع املــعــبــأة فــي حــاويــات تــمــّر عبر 
قــنــاة السويس يوميًا. وقـــال ريــتــشــارد روش 
رئيس اللجنة الفرعية في الجمعية الوطنية 
األميركية  الشحن  وكــاء  للجمارك وشــركــات 
»هذا حدث مدمر في سوق مشحونة بالفعل، 
حيث تسبب ارتفاع الطلب في عمليات تأخير 
مما حــال دون وصــول السلع املستوردة إلى 

رفوف املتاجر في الوقت املناسب«.
ــة مــنــتــجــات ضـــروريـــة فــي ظل  وتـــطـــاول األزمــ
جــائــحــة كــــورونــــا، إذ قــــال أولــيــفــر تــشــابــمــان 
سلسلة  في  للمشتريات  البريطاني  الشريك 
حـــاويـــة من   134 إن  )أو.ســـــــــــي.آي(  ــتـــوريـــد  الـ
مـــعـــدات أدوات الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة والــتــي 
إرسالها  املقرر  من  وكمامات  قــفــازات  تشمل 
إلــى منظمات مثل خدمة  املــطــاف  نهاية  فــي 
الــصــحــة الــوطــنــيــة فـــي إنــكــلــتــرا ونـــورثـــويـــل 
هيلث في نيويورك موجودة على منت تسع 
ســفــن عــالــقــة خــلــف إيـــفـــر غــيــفــن، مــضــيــفــًا أن 
خــدمــة الــســكــك الــحــديــديــة الــبــديــلــة مــن آسيا 
إلى أوروبا مزدحمة بالفعل والشحن الجوي 

باهظ التكلفة.
وال تقتصر التداعيات على منتجات التجزئة 
إيجار  النفط وتكاليف  أيضًا على ســوق  بل 
الــنــاقــات الــعــمــاقــة، وحــســب الــبــيــانــات التي 
نــشــرهــا ســمــســار الــســفــن »فــيــرنــلــيــز«، والــتــي 
أمــس،  األميركية،  بلومبيرغ  وكــالــة  أوردتــهــا 
الضخمة  النفط  ناقلة  إيجار  تكلفة  تــتــراوح 
بن  السويس  قناة  فتح  انتظار  في  املتوقفة 
ارتــفــعــت  كـــذلـــك  يـــومـــيـــًا.  دوالر  ألــــف  و80   30
تكلفة شحن حاوية سعة 40 قدمًا مكعبًا من 
إلــى أوروبـــا لتبلغ نحو 8000 دوالر،  الصن 
قبل  التكلفة  أربعة أضعاف  أي ما يقرب من 

الرباط ـ مصطفى قماس

يــنــتــظــر أن يـــرتـــفـــع عـــــدد الــــشــــركــــات املــفــلــســة 
بــاملــغــرب فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، مــقــارنــة بــالــعــام 
ــــاع الـــذي  املـــاضـــي، خــاصــة إذا مـــا تــبــاطــأ اإلقـ
البلدان  التلقيح باملغرب وفي  يرتبط بعملية 
الشريكة، السيما في أوروبــا. وتشير بيانات 
ــة ملــؤســســة » أنــفــوريــســك« إلـــى أن 6612  دراســ
شــركــة تــعــرضــت لــإفــاس فــي الــعــام املــاضــي، 
املائة  فــي   21.6 بنسبة  انخفاضا  ذلــك  ويمثل 

مقارنة بعدد الشركات املفلسة في عام 2019.
غير أن املؤسسة التي تشتغل في مجال تتبع 
الــتــراجــع بتباطؤ  تــفــســر ذلـــك  الــشــركــات،  أداء 
ــــذي تـــوقـــف بن  نـــشـــاط املــحــاكــم الـــتـــجـــاريـــة، الـ
ــارس/ آذار وســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول مــــن الـــعـــام  ــ ــ مـ
املـــاضـــي، الــتــي تــوافــق فــتــرة الــحــجــر الصحي 
والعطلة القضائية، حيث لم تتمكن من الحسم 

في امللفات ذات الصلة باإلفاس.
ــبــــون إلـــــى ســـبـــب ثـــــان لـــتـــراجـــع  ويـــشـــيـــر مــــراقــ
ــي تـــدخـــل  ــ عــــــدد حــــــــاالت اإلفـــــــــــاس، مـــتـــمـــثـــل فـ
الرامية  الشركات  قــروض  عبر ضمان  الــدولــة 
إلـــى دعـــم خــزانــتــهــا واإلقــــــاع، بــاإلضــافــة إلــي 
واملساهمات  الــقــروض  ســداد  تأجيل  عمليات 

الـــجـــبـــائـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويـــبـــنـــى الـــتـــوقـــع 
الحالي،  العام  أكبر في  عــدد  بإفاس شركات 
امللفات  نظر  في  املحاكم  على فرضية شــروع 
املاضي، وكذلك  العام  الصلة بصعوبات  ذات 
الــصــعــوبــات الــتــي ســتــجــدهــا شـــركـــات عاملة 
فــي بــعــض الــقــطــاعــات فــي تــوفــيــر الــتــمــويــات 
ــــرى االقــــتــــصــــادي إديــــس  الســـتـــمـــراريـــتـــهـــا. ويــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  الــفــيــنــا، فـــي حــديــثــه لــــ
مــســتــوى انــخــفــاض رقـــم مــعــامــات املـــقـــاوالت 
وصل إلي حوالي 7 في املائة، غير أن التداعيات 
متفاوتة، حيث استفادت قطاعات االتصاالت 
والتجارة والصناعة الغذائية، بينما تراجعت 
قطاعات مثل السياحة والبناء. ويؤكد الخبير 
»العربي  في القطاع البنكي، محمد العربي، لـ
أحدثت  ودوليا  وطنيا  الجائحة  أن  الجديد« 

مجموعة من التغييرات التي تؤثر على قرار 
االستثمار لدى الشركات التي تعاني من عدم 
وضوح الرؤية، بل إن ذلك يفضي إلى العديد 
من الصعوبات على مستوي إنشاء املقاوالت. 
ويــشــيــر الـــعـــربـــي، إلــــى أن الـــرؤيـــة ســتــبــدأ في 
ــي الـــربـــع  ــقـــاوالت فــ ــمـ ــلـ ــــوح بــالــنــســبــة لـ ــــوضـ الـ
األخير من العام الحالي، غير أنه يشدد على 
ضــــرورة انـــخـــراط الــقــطــاع املــصــرفــي أكــثــر في 
مواكبة الشركات، خاصة بعد الضمانات التي 
شركات  كانت  وإذا  للقروض.  الدولة  توفرها 
أفلست، فإن التدابير التي اتخذها املغرب بعد 
انتشار الفيروس في مارس/ آذار املاضي، وما 
أفضت إليها من توقف اإلدارة أدت إلى تراجع 
عـــدد الــشــركــات املــحــدثــة فـــي املـــغـــرب. ويشير 
مقياس إحداث الشركات لدى املكتب املغربي 
إلـــى تــراجــع  للملكية الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة، 
 11.7 بنسبة  باملغرب  املحدثة  الشركات  عــدد 
في املائة خــال العام املــاضــي، حيث لم يتعد 
عــددهــا 83806 شــركــات. وتــجــلــى مــن بيانات 
املكتب أن 39 في املائة من الشركات املحدثة، 
املــائــة  فـــي  الـــتـــجـــارة، و16.98  بــقــطــاع  يــعــنــى 
واألنشطة  العمومية  واألشــغــال  البناء  قطاع 

العقارية، و15.86 في املائة قطاع الخدمات.

تونس ـ إيمان الحامدي

ــادة  ســجــلــت أســعــار الــحــديــد فــي تــونــس زيـ
جديدة بنسبة 25% خال األسبوع املاضي، 
لتصل نسبة الزيادة في أقل من شهرين إلى 
منذ  متتالية  ارتفاعات  شهدت  حيث   %50
بــدايــة فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، األمـــر الــذي 

أربك سوق البناء بشكل كبير. 
ــواتــــرة فــــي أســـعـــار  ومـــثـــلـــت الــــــزيــــــادات املــــتــ
الـــحـــديـــد صـــدمـــة لــلــســوق الـــعـــقـــاريـــة، حيث 
اعــتــبــر مـــطـــورون أن الــتــعــديــات املــتــاحــقــة 
فـــي األســـعـــار مـــن شــأنــهــا تــعــريــض صــغــار 
املـــطـــوريـــن لـــإفـــاس وتـــســـريـــح الــكــثــيــر من 
الــعــامــلــن فـــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء بــيــنــمــا يشهد 
الـــســـوق بــــاألســــاس ركــــــودًا فـــي ظـــل ضعف 

القدرات الشرائية للتونسين. 
 %80 أن  إلــى  املتخصصة  البيانات  وتشير 
مــــن الـــنـــاشـــطـــن فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري هــم 
ــال رئـــيـــس غــرفــة  ــ مـــن صـــغـــار املـــطـــوريـــن. وقـ
املــــطــــوريــــن الـــعـــقـــاريـــن فـــهـــمـــي شـــعـــبـــان، لـــ 
الــعــربــي الــجــديــد« إن كــل مــدخــات اإلنــتــاج 
سجلت زيادة في أسعارها متأثرة بتراجع 
ســعــر الـــديـــنـــار مــقــابــل الــعــمــات األجــنــبــيــة، 
مشيرا إلى أن رفع سعر الحديد 25% أخيرا 

ســيــزيــد فــي كــلــفــة الــعــقــارات ويــدفــع صغار 
ــســــوق بــســبــب  ــادرة الــ ــ ــغـ ــ املــــطــــوريــــن نـــحـــو مـ
الــركــود وعـــدم قــدرتــهــم على تحّمل األعــبــاء 
الـــجـــديـــدة. وأضـــــاف شــعــبــان أن الــزيــادتــن 
األخــيــرتــن تمتا بــاالتــفــاق بــن املــؤســســات 
الــخــاصــة املــصــنــعــة لــحــديــد الــبــنــاء ووزارة 
املتدخلن  ملختلف  الــرجــوع  دون  الــتــجــارة 
ــقــــاوالت والـــبـــنـــاء، مــرجــحــا أن  فـــي قـــطـــاع املــ
لهذه  النهائية  الــفــاتــورة  املستهلك  يتحّمل 

الــزيــادات لعدم قــدرة املطورين على تقاسم 
األعــبــاء مع مشتري الــعــقــارات. وأكــد رئيس 
غرفة املطورين أن قطاع البناء يحتاج إلى 
مــا ال يــقــل عــن 7 أصــنــاف مــن الــحــديــد وهــو 
تــونــس، معتبرا  فــي  للصلب  أكبر مستهلك 
أن ارتفاع الطلب العاملي على الحديد يلقي 
بــظــالــه عــلــى الــســوق املــحــلــيــة رغـــم اعــتــمــاد 
الذي  املحلي  املنتج  على  التونسي  السوق 

توفره مصانع الصلب التونسية. 
منتجات  على  التونسية  الــســوق  وتحصل 
البناء مــن 5 وحـــدات تصنيع تؤّمن  حــديــد 
سنويا ما بن 400 و500 ألــف طــن، يساهم 
فيها مصنع الفوالذ الحكومي الذي يشغل 
ألف   200 بطاقة  الصلب  لتصنيع  مجمعًا 
طــن ســنــويــًا، ووحـــدتـــن لتصنيع األســـاك 
املدرفلة وقضبان التسليح بطاقة 250 ألف 

طن سنويًا في كلتا الوحدتن.
غــيــر أن الــشــركــة الــحــكــومــيــة الــتــي تصنف 
كأكبر منتج للحديد في تونس دخلت منذ 
سنوات مثل العديد من الشركات الحكومية 
مــرحــلــة الــتــعــثــر املـــالـــي، حــيــث أظــهــر تقرير 
راكــمــت خسائر  املؤسسة  أن  املالية  لـــوزارة 
مــلــيــون   97.4( ديـــنـــار  مــلــيــون   268 بــقــيــمــة 

دوالر( إلى حدود نهاية 2018.

أزمة 
قناة السويس

شركات العقارات الصغيرة تعاني من ركود 
السوق )فرانس برس(

مخاوف من تسارع إفالس الشركات بالمغرب

تونس: زيادات بأسعار الحديد تهدد البناء

تجار التجزئة األوروبيون في مأزق... 
والنظام السوري يقلص النفط

ال يقتصر جنوح سفينة 
الحاويات العمالقة في 

قناة السويس على عرقلة 
حركة المالحة في القناة 

فحسب بل قد يتجاوز 
األمر مداه، ليضع المزيد 
من العراقيل والصعاب 

على تجار التجزئة 
األوروبيين واألميركيين 
في ما يتعلق بتوفير 

المنتجات

استثمارات أسواق

عقارات

تكلفة إيجار ناقلة النفط 
الضخمة المتوقفة تصل 

إلى 80 ألف دوالر يوميًا

تراجع عدد 
الشركات الجديدة 

بنسبة %11.7

عـــام. وارتــفــعــت أســعــار النفط بأكثر مــن %4 
في إغــاق يــوم الجمعة املاضي، ليشكل ذلك 
انتعاشًا من نزول حاد في الجلسة السابقة 
الطلب نتيجة  على خلفية مخاوف من تأثر 
ــراءات إغــــاق جــديــدة مــرتــبــطــة بــفــيــروس  ــ إجــ
كــورونــا فــي أوروبـــا. وارتــفــع خــام برنت عند 
كما  لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا   64.57 إلـــى  الــتــســويــة 
صعد خام غرب تكساس الوسيط األميركي 

إلى 60.97 دوالرًا للبرميل.
ومــــن أصــــل 39.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا من 

إجمالي النفط الخام املستورد بحرًا في 2020، 
القناة،  يوميًا  برميل  مليون   1.74 استخدم 
الــنــاقــات.  لتتبع حــركــة  كبلر  بحسب شــركــة 
وقالت كبلر إنــه باإلضافة إلــى ذلــك، فــإن أقل 
 فحسب من 9% أو 1.54 مليون برميل 

ً
قليا

العاملية  املكررة  املنتجات  واردات  من  يوميًا 
مر في قناة السويس. وأضحت األزمة تطاول 
بــــاألســــاس صـــعـــوبـــات شــديــدة  دواًل تــشــهــد 
النفط  وقـــالـــت وزارة  املـــحـــروقـــات.  تــوفــر  فـــي 
الوقود  إن شحنات  السبت،  أمــس  الــســوريــة، 

في  املاحة  إعاقة  بسبب  تأخيرات  ستواجه 
ــوزارة فــي بيان  الـ قناة السويس. وأوضــحــت 
إلــى طبيعتها  السفن  »بانتظار عــودة حركة 
عبر قناة السويس والتي قد تستغرق زمنًا 
تأمن  بــعــد. وضمانًا الســتــمــرار  معلوم  غير 
وزارة  فــإن  للسورين...  األساسية  الخدمات 
الكميات  توزيع  بترشيد  حاليًا  تقوم  النفط 
املــتــوفــرة مـــن املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة )مـــــازوت - 
بــنــزيــن( بــمــا يضمن تــوفــرهــا حــيــويــًا ألطــول 

زمن ممكن«.

تعطل المالحة في 
قناة السويس أربك 
التجارة العالمية 
)فرانس برس(

Sunday 28 March 2021 Sunday 28 March 2021
األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة


