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القاهرة ـ العربي الجديد

وافــــق مــجــلــس الـــنـــواب املـــصـــري، أمــــس الـــثـــاثـــاء، على 
تــعــديــل قــانــون الــكــهــربــاء، بــمــا يــهــدف إلـــى خصخصة 
خدمات املرفق، من خال الفصل بني أنشطة نقل وإنتاج 
وتـــوزيـــع الــطــاقــة، وتــحــويــل ســـوق الــكــهــربــاء مــن ســوق 
حكومية إلى سوق »تنافسية عادلة«، ارتباطًا بتحرير 
على  القانون  تعديل  ونــص  للمستهلكني.  البيع  سعر 
وشركات  مصر،  لكهرباء  القابضة  الشركة  »تلتزم  أن 
اإلنتاج والتوزيع اململوكة لها، بتوفيق أوضاعها طبقًا 
القانون خــال مــدة ال تزيد على عشر سنوات  ألحكام 

من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق 
األخــرى  الشركات  مــع  والتعامل  للكهرباء،  التنافسية 
للكهرباء  القابضة  الشركة  مــع  بالتنسيق  )الــخــاصــة( 
الــذي تمت  القانون  االنتقالية«. كما نص  الفترة  أثناء 
إعــمــااًل ألحكام  للمراجعة  الــدولــة  إلــى مجلس  إحــالــتــه 
الئحة البرملان على أنه »مع عدم اإلخال بمهام الشركة 
املصرية لنقل الكهرباء املنصوص عليها في القانون، 
تشترك الشركة القابضة للكهرباء مع الشركة املصرية 
لــنــقــل الـــكـــهـــربـــاء، خــــال فـــتـــرة انــتــقــالــيــة ال تـــزيـــد على 
عشر ســنــوات، في إعــداد دراســـات التوسع في اإلنتاج 
والنقل للوفاء باحتياجات املشتركني، ودراسة وتنفيذ 

مشروعات الربط الكهربائي، وتبادل الطاقة الكهربائية 
مـــع الــــــدول األخـــــــرى، وإجـــــــراء الـــبـــحـــوث واالخـــتـــبـــارات 
والعالية«.  الفائقة  الجهود  ذات  الكهربائية  للمعدات 
ووفق التعديات »يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناًء 
على عرض الوزير املختص، مد هذه الفترة ملدة مماثلة. 
بــه من  الــجــريــدة الرسمية، والعمل  الــقــانــون فــي  ونشر 
اليوم التالي لتاريخ نشره«. وللعام الثاني على التوالي، 
بلغ دعم الكهرباء صفرًا في املوازنة العامة للدولة عن 
السنة املالية الجديدة 2022/2021، التي تبدأ في األول 
مــن يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل. وفـــق ذلــــك، أعــلــنــت الحكومة 
تطبيق زيــادة في أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بني 

يوليو/تموز  أول  فــاتــورة  مــن  اعتبارًا  و%26.3،   %8.4
الكهرباء  رفع أسعار  التوالي، منذ  الثامنة على  للمرة 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  تولي  مع  األولــى  للمرة 
الكهرباء  وزارة  املقابل، دعمت  في   .2014 عــام  للسلطة 
السلبية  التداعيات  احــتــواء  بحجة  الصناعي  القطاع 
الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بتخفيض أسعار 
 10 بقيمة  للقطاع  واملــتــوســط  )الــعــالــي(  الفائق  الجهد 
قــــروش لــلــكــيــلــوواط )الــجــنــيــه يــحــوي 100 قــــرش(، بما 
)1.4 مليار  الــدولــة نحو 22 مليار جنيه  يحمل خزانة 
دوالر(، قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي 
ملدة 5 سنوات مالية، بدءًا من السنة املالية 2021/2020.

مصر تعدل قانون الكهرباء إيذانًا بخصخصة المرفق

تويوتا تتوسع في السيارات ذاتية القيادة
اســتــحــوذت شــركــة تــويــوتــا عــلــى وحــــدة الــقــيــادة الــذاتــيــة 
مقابل  الركاب  نقل  لخدمات  األميركية  »ليفت«  في شركة 
اليابانية من  500 مليون دوالر، في خطوة تمكن الشركة 

التوسع في هذه التكنولوجيا.
ــال جــيــمــس كــوفــنــر، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ووفـــن  وقــ

بانت هولدنغز، وهي شركة تابعة لتويوتا:»ستساعدنا 
 هــــذه الــصــفــقــة عــلــى تــغــيــيــر الــعــالــم الــــذي نــعــيــش فــيــه من 
أكثر   

ً
مستقبا تحقق  أن  يمكن  التي  النقل  تقنيات  خــال 

سعادة وأمانًا«. 
وبـــدأت تــويــوتــا، مطلع فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، برنامجها 

لــتــطــويــر مــديــنــة يــابــانــيــة لــتــكــون مــخــتــبــرًا كــبــيــرًا لجميع 
تقنيات املستقبل، مثل القيادة الذاتية والذكاء االصطناعي. 
وســتــســمــح املــنــطــقــة الــتــجــريــبــيــة، الــواقــعــة عــنــد ســفــح جبل 
فوجي الشهير وسط اليابان، للباحثني باختبار منتجاتهم 

في الحياة الواقعية، وفق وكالة أسوشييتد برس.

عجز مالي لمعظم دول الخليج
إن  العالمية،  االئتماني  للتصنيف  فيتش  وكالة  قالت 
في  الحاد  واالنخفاض  كورونا،  لجائحة  الممتد  التأثير 
أسعار النفط خالل العام الماضي، سيقودان لعجز لدى 
معظم موازنات دول الخليج. ومن المتوقع أن تشهد 
بفضل  المالية  أوضاعها  في  تحسنًا  بالمنطقة  دول 
تعافي أسعار النفط في األشهر األخيرة وتخفيف قيود 
الكويت  في  سيما  ال  كبيرًا،  سيظل  العجز  لكن  اإلنتاج، 
فائضا  فقط  وقطر  أبوظبي  »تحقق  بينما  والبحرين، 
للنفط عند نحو  البحرين تحتاج سعرًا  إن  ماليا«. وقالت 
ميزانية  في  مالي  توازن  لتحقيق  للبرميل  دوالر   100
2022/2021 وتحتاج الكويت أكثر من 80 دوالرا وتحتاج 
ويجري  دوالرًا.   70 حوالي  ُعمان  وسلطنة  السعودية 

وإلى  للبرميل.  دوالرًا   66 حوالي  عند  حاليًا  برنت  تداول 
الضغط  كورونا  فيروس  يواصل  النفط،  إيرادات  جانب 
فرض  الدول  بعض  وأعادت  الخليج  دول  خزائن  على 

قيود على النشاط االقتصادي.

أرامكو تسعى لبيع حصة بأنابيب الغاز
حصة  بيع  السعودية  النفطية  أرامكو  شركة  تدرس 
الواسعة  الطبيعي  الغاز  أنابيب  خطوط  شبكة  في 
المزيد  وجذب  السيولة  تحرير  في  للمساعدة  لديها 
وقالت  المملكة.  إلى  الدوليين  المستثمرين  من 
أرامكو  مصادر لوكالة »بلومبيرغ« األميركية، أمس، إن 
البيع  بشأن  أولية  مناقشات  تجري  للدولة،  المملوكة 
المحتمل، الذي قد تجمع من خالله مليارات الدوالرات.

وحدة أجيليتي بأربعة مليارات دوالر
العالمية،  الشحن  لخدمات  »دي.إس.في«  شركة  قالت 
الخدمات  قسم  على  االستحواذ  على  اتفقت  إنها 
العمومية  للمخازن  أجيليتي  لشركة  اللوجستية 
الكويتية، في صفقة تبلغ قيمتها 4.1 مليارات دوالر. 
ومقرها  »دي.إس.في«  من  الصفقة  وستجعل 
كوبنهاغن، ثالث أكبر شركة شحن في العالم، لتتفوق 
يكون  وال  األلمانية،  شينكر«  »دي.بي  شركة  على  بذلك 
األلمانية  لوجستكس«  »دي.إتش.إل  سوى  أمامها 
و»كوني آند ناجل« ومقرها سويسرا، بناء على حساب 
للخدمات  أجيليتي  ووحدة  الشحن.  وأحجام  اإليرادات 
اللوجستية لديها نحو 17 ألف موظف وبلغت إيراداتها 
العام الماضي حوالي أربعة مليارات دوالر، وفق رويترز.

أخبار مختصرة

أثرياء الهند يفرون بطائرات خاصة
نيودلهي ـ العربي الجديد

ارتفاع  بسبب  الهند  فــي  املتصاعدة  األزمـــة  تدفع 
ــا، الــعــائــات  مـــعـــدالت اإلصـــابـــة بــفــيــروس كــــورونــ
الــثــريــة إلـــى الـــفـــرار مــن الـــدولـــة عــلــى مــن طــائــرات 
ــا والـــشـــرق األوســــط واملــحــيــط  ــ خــاصــة، مــتــوجــهــة نــحــو أوروبـ
املستشفيات  أســّرة  التقارير عن نقص  انتشار  الهندي. ومع 
واألدويـــــة، تــتــزايــد وتــيــرة حــجــز الــطــائــرات الــخــاصــة مــن قبل 
الــقــادريــن، بتكلفة تصل  مــن  الهنود وغيرهم  األعــمــال  رجـــال 
إلى مايني الروبيات. الدوالر يساوي 74.657 روبية هندية. 
وقـــال راجـــان ميهرا، املــديــر التنفيذي فــي شــركــة »كــلــوب وان 
إير« للطائرات الخاصة، ومقرها نيودلهي: »ال يرتبط األمر 
بفاحشي الثراء فقط. فكل من يستطيع أن يأخذ طائرة خاصة 
ألف  مــن 320  أكــثــر  الهند  بــطــائــرة خــاصــة«. وسجلت  يسافر 
إصابة جديدة بفيروس كــورونــا، خــال الساعات األولــى من 
الــثــاثــاء، بعد أن بلغت أعـــداد املصابني نحو 353 ألف  أمــس 

إصابة في اليوم السابق عليه، وهي أعلى حصيلة يومية في 
البنية  الوباء. ويتعالى صرير  بدء  العالم منذ  أنحاء  جميع 
الــتــحــتــيــة الــصــحــيــة لــلــبــاد، تــحــت الــضــغــط، وشـــوهـــد نــجــوم 
بوليوود يهربون إلى وجهات مثل جزر املالديف، بينما ترك 
الــدوري الهندي  ثاثة العبني كريكيت أستراليني على األقــل 
املــمــتــاز، وهـــو بــطــولــة األنـــديـــة الـــرائـــدة فــي الــريــاضــة. ويــأتــي 
بعض الــحــافــز لــهــروب األثــريــاء مــن الــهــنــد، مــن اتــخــاذ الــدول 
الخارجية تدابير لتقييد السفر من الدولة الواقعة في جنوب 
آســيــا مـــع انــتــشــار املـــوجـــة الــجــديــدة مـــن حــــاالت كــوفــيــد- 19. 
وبريطانيا وكندا وهونغ كونغ وقطر واإلمارات من بني أكثر 
من 12 دولة فرضت قيودًا، بينما تستعد دول أخرى إلعان 
ــارة جميع  ــ تــدابــيــر، وســتــمــنــع جـــزر املــالــديــف الــهــنــود مـــن زيـ
الــجــزر، باستثناء عــدد قليل مــن الــجــزر، مــا أدى إلــى التدافع 
ــال مــيــهــرا، الـــذي كــان  عــلــى املـــغـــادرة فــي اللحظة األخـــيـــرة. وقـ
الجوية  الخطوط  الهندية في  العمليات  يعمل سابقًا رئيس 
القطرية: »كانت هناك زيادة كبيرة في السفر إلى لندن ودبي 

قبل فرض القيود، وكذلك جزر املالديف قبل إعــان الحظر«. 
وأضـــاف ميهرا، وفــق وكــالــة بلومبيرغ األمــيــركــيــة، أمـــس، أن 
تكلفة الرحلة فــي اتــجــاه واحــد مــن نيودلهي إلــى دبــي تصل 
ألــف دوالر(، بما في ذلــك املناولة  إلــى 1.5 مليون روبية )20 
األرضــيــة ورســـوم أخـــرى، كــذلــك يتقاضى مشغلو الــطــائــرات 
الخاصة رسومًا أيضًا مقابل رحلة العودة إذا كانت الطائرة 
فــارغــة. ِوشــهــد الــعــام املــاضــي هــروبــًا جماعيًا مشابهًا كذلك 
الطبي وســط مخاوف  اإلجـــاء  الهند رحــات  عندما حظرت 
من أن األثرياء قد يزعمون زورًا أنهم بحاجة إلى العاج من 
أجــل السفر جــوًا في جميع أنحاء الــدولــة خــال اإلغــاق بعد 
أن حــظــرت الــحــكــومــة الــخــدمــات الــتــجــاريــة. ورغــــم أن أســعــار 
زيادتها  تجِر  ولــم  بالفعل،  مرتفعة  كانت  الخاصة  الــرحــات 
الــطــيــران. وقــال نيشانت  بشكل عــام، فقد قفزت تكلفة تــذاكــر 
ــا«، إن  ــديـ »إيـــزي تــريــب بـــانـــرز انـ ـــ بــيــتــي، الــشــريــك املـــؤســـس لـ
توافر الرحات لوجهات مثل لندن أصبح محدودًا بعد زيادة 

حجوزات »السفر الفوري«.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

سيدة تذهب إلى أحد املحال 
التجارية للتسوق، تشتري كل ما 

هو قريب من يديها وبال تفكير 
في بعض األوقات، فليس لديها 
الئحة باملشتريات املطلوبة، ولم 

تحدد قبل ذهابها إلى املتجر 
احتياجات البيت بدقة، ولم تجرد 
ما في خزانة بيتها أو في الثالجة 

قبل قرار التسوق.
تذهب السيدة إلى السوبر ماركت 

تمد يدها إلى اللحوم لتختار 
كميات من كل صنف، تتوجه إلى 

املواد الغذائية وتشتري كميات 
كبيرة، ويتكرر األمر مع سلع 

أخرى، أما الفواكه والخضروات 
فحدث وال حرج، تعود إلى منزلها، 

تحشر ما اشترته داخل الثالجة، 
تكتشف أن لديها سلعا في 

منزلها تشبه تلك التي اشترتها، 
تصبح أمام خيارين، إما أن 

تحشر املشتريات الجديدة مع 
القديمة داخل الثالجة، وهو ما 

يعني اختفاء بعضها عن األنظار 
وتلفه بعد ذلك، أو أن يكون مصير 

القديمة أكوام النفايات خاصة 
الخضر والفاكهة سريعة التلف، 
والنتيجة خسارة مادية لألسرة 
قد تكون في غنى عنها خاصة 

هذه األيام. 
هذا السيناريو يتكرر مع ماليني 

األسر العربية خاصة تلك التي 
تتمتع بمستوى مالي مرتفع وقدرة 

على الشراء وبأي كميات وربما 
بأي سعر، ويزداد هذا السيناريو 
خالل شهر رمضان حيث يزداد 
فيه هدر الغذاء خاصة في منطقة 

الخليج الثرية.
قبل التسوق حددي احتياجاتك 

الغذائية بدقة، اجردي ما في بيتك 
قبل التوجه إلى املوالت التجارية 

أو محال التجزئة الصغيرة، فربما 
تشترين شيئا موجودا بالفعل 
في خزانة منزلك وقد يتلف في 

حال عدم استخدامه لفترة، حددي 
صالحية السلع التي بحوزتك، 

فالسلع سريعة العطب قللي 
من شراء كمياتها، اشتري قدر 
حاجة وبما يكفي أليام، فالسلع 
التي قد تفقد شهيتها وذوقها 

بسرعة يجب أن تشتري كميات 
قليلة منها، ترك األغذية تفسد في 
املنزل يعطي رسالة سلبية ألوالدك 
ويشجعهم على اإلسراف والتبذير.

تذكري أنك حتى وإن كنت قادرة 
على الشراء فإن ماليني من حولك 

ال تتوافر لديهم هذه الفرصة، 
وبالتالي ساعدي نفسك وأسرتك 

أوال على املحافظة على الطعام عبر 
الحفظ الحراري املناسب، والنقل 

السليم، وعدم تعريض األغذية 
للتلوث، وبعدها ساعدي املجتمع 

الذي تعيشني به، تذكري وأنت 
تلقني بالغذاء الفاسد في سلة 

املهمالت أن هناك ماليني الفقراء 
حولك والذين يجدون صعوبة 
في تناول وجبة يومية وليس 

3 وجبات كما تفعلني، تذكري 
أن هدر الطعام يعني مزيدًا من 

الجياع واملحرومني. بهذه األساليب 
البسيطة يمكن لألم غرس قيم 

حفظ النعمة وثقافة ترشيد 
االستهالك في نفوس أبنائها، 

وقبلها خفض كميات الطعام التي 
يتم هدرها وتكلف موازنة الدولة 

مليارات الدوالرات سنويا.

فن إدارة 
ثالجتك

Wednesday 28 April 2021
األربعاء 28 إبريل/ نيسان 2021 م  16  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2431  السنة السابعة
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اقتصاد

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يــــوم 22 إبــريــل/نــيــســان الـــجـــاري، 
املــتــحــدة للدعم  ــم  عــبــرت بعثة األمـ
بــشــأن توقف  قلقها  عــن  ليبيا  فــي 
ــتـــاج الــنــفــط فـــي مـــرســـى الــحــريــقــة )طـــبـــرق،  إنـ
ــــى احـــتـــمـــال أن  ــا يــشــيــر إلـ ــ شـــرقـــي لــيــبــيــا( ومـ
تــكــون هــنــاك عــمــلــيــات إغــــاق أخــــرى وشــيــكــة. 
ــاء الـــتـــحـــذيـــر لــيــثــيــر قـــلـــق الــلــيــبــيــني عــلــى  ــ وجــ
نــفــط بـــادهـــم خـــاصـــة مـــع تـــوقـــعـــات املــنــظــمــة 
النفط  مــن  ليبيا  إنــتــاج  بــأن  األممية وغيرها 
بــات مــهــدًدا بالتوقف مــرة أخـــرى عقب طفرة 
الكميات املصدرة وحدوث انفراجة في املشهد 

السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية. 
ودخلت على الخط املؤسسة الوطنية للنفط، 
التي تقول إن أسباب عمليات التوقف األخيرة 
فــي اإلنــتــاج مــن حقل مــرســى الحريقة تتمثل 
في تأخر صرف امليزانيات مع تراكم الديون، 
وبالتالي عــدم الــقــدرة على اســتــمــرار اإلنــتــاج 
لــروايــة املؤسسة  إال عبر توفير األمـــوال وفقا 
املنتهية واليتها  للحكومة  تابعة  كانت  التي 

في طرابلس. 
ــدة الـــوطـــنـــيـــة مــن  ــ ــــوحـ كـــمـــا ســـعـــت حـــكـــومـــة الـ
جــانــبــهــا إلـــى احـــتـــواء األزمــــة عــبــر تخصيص 
مــلــيــار ديــنــار لــســداد االلــتــزامــات املــالــيــة. لكن 
فـــي املـــقـــابـــل، أكــــد مـــراقـــبـــون أن مـــا يــحــدث من 
توقف إنتاج النفط في بعض الحقول مفتعل 

الرباط ـ مصطفى قماس

لم يمنع توفر عرض كاٍف من األسماك باملغرب 
ــا،  ــارهـ ــعـ ــــاع أسـ ــفـ ــ ــن ارتـ ــــان، مــ ــــضـ فــــي شـــهـــر رمـ
إذ يــعــزى هـــذا إلـــى حـــرص الــوســطــاء وتــجــار 
الــتــجــزئــة عــلــى تــوســيــع هـــوامـــش أربـــاحـــهـــم، 
مستغلني زيادة الطلب في هذه الفترة. ياحظ 
رئــيــس الــجــامــعــة املــغــربــيــة لــحــقــوق املستهلك 

عدنان عبد الرزاق

تشهد األسواق السورية مخاوف من تقلب 
وغير  الكبير  التحسن  بعد  الــصــرف،  سعر 
ما  مختصون،  يقول  كما  اقتصاديًا،  املبرر 
انعكس على األسواق جمودًا وثباتًا بمعظم 
األســـعـــار، رغـــم انــخــفــاض ســعــر الــــدوالر من 
أكــثــر مــن 4 آالف لــيــرة وصـــل إلــيــهــا الشهر 

املاضي، إلى نحو 2950 ليرة حاليًا.
وتقول مصادر من دمشق، طلبت عدم ذكر 
 مــا يــجــري »هــو تحسن الوضع 

ّ
اســمــهــا، إن

 األســـعـــار لم 
ّ
االقــتــصــادي عــلــى الـــــورق« ألن

تتراجع، على األقل بنسبة 50% مما تحسن 
 أسعار 

ّ
عليه سعر الصرف«، مشيرة إلى أن

مــســتــلــزمــات شــهــر رمـــضـــان، لـــم تــشــهــد أّي 
تــــراجــــع، بـــل تــوقــفــت الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة 

ضة.
ّ
أيضًا عن البيع بأسعار مخف

ومــــا زالـــــت أســـعـــار الـــخـــضـــروات والـــفـــواكـــه 
»أضــعــاف الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــســوريــني« إذ 
عـــاود الــبــاذنــجــان االرتــفــاع إلــى 1600 ليرة 
األخضر  الفلفل  سعر  ووصــل  للكيلوغرام، 
إلــى 4 آالف لــيــرة، والــفــاصــولــيــاء إلــى 2500 
ليرة، والخيار إلى 1600 ليرة، مع انخفاض 
بسيط بسعر البندورة )طماطم( والبطاطا، 
ــول أســـعـــار الــفــواكــه،  بــحــســب املـــصـــادر. وحــ

ها خارجة عن اهتمام 
ّ
تشير املصادر إلى أن

السوريني »بواقع محدودية الدخل وارتفاع 
 1500 البرتقال نحو  كيلو  األسعار« فسعر 
ليرة، واملوز 2000 ليرة، والتفاح 1500 ليرة.

ــادي  ــتــــصــ ــــاق، يــــقــــول االقــ ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
»العربي الجديد«  السوري، حسني جميل، لـ
 ما تشهده األســواق السورية حاليًا، هو 

ّ
إن

يمكن  ال  الــشــكــل  وهــــذا  بــالــعــصــا«  »اإلدارة 
من  أعــلــى  اإلنــتــاج  تكاليف   

ّ
ألن يستمر،  أن 

األســـعـــار الــرســمــيــة الــتــي حــددتــهــا حكومة 
الــنــظــام، بشار األســـد، وتــلــزم الباعة  رئيس 
بــهــا: »لـــذلـــك، نـــرى الــتــفــافــًا مــن خـــال وضــع 
الــواحــدة أو إغــاق  تصنيفات عــدة للسلعة 

املحال خشية الخسائر أو السجن«.
ويستدل جميل على جمود حركة األسواق 
بــالــذهــب والـــبـــورصـــة، فــهــمــا بـــرأيـــه مــؤشــر 
ــــون إلــــيــــه، فـــــتـــــداوالت بـــورصـــة  ــركـ ــ يــمــكــن الـ
دمــشــق تــراوحــت خـــال األيــــام املــاضــيــة بني 
الصفقات  تشمل  »لــم  لــيــرة  مليون  و50   20
ســـوى شــركــة اإلســمــنــت وثـــاثـــة مــصــارف« 
الذهب، رغم انخفاض   جمود سوق 

ّ
أن كما 

السعر النظري، مؤشر على املخاوف وعدم 
املجازفة بأّي مكتنزات قبل وضوح املوقف 
الـــدولـــي مــن االنــتــخــابــات واســتــمــرار بشار 
نقيب صاغة  وكـــان  بحسب جميل.  األســـد، 

الـــاذقـــيـــة، مــــــروان شــريــقــي قـــد أكـــــد، األحـــد 
 »هـــنـــاك حـــالـــة مـــن الـــركـــود في 

ّ
املـــاضـــي، أن

سوق الذهب، وحركة البيع والشراء خفيفة 
عمومًا« مضيفًا، في تصريحات صحافية، 
 غياب االستقرار بسعر غرام الذهب عند 

ّ
أن

رقم ثابت، يسهم في حالة الركود الحاصلة، 
ــرام الـــذهـــب هــبــط إلـــى 140   ســعــر غــ

ّ
رغـــم أن

ألـــف لـــيـــرة، وهـــو أدنــــى ســعــر مــنــذ فــبــرايــر/ 
شــبــاط املـــاضـــي. وشــهــدت الــلــيــرة الــســوريــة 
تحسنًا بأكثر من 30% خال شهر، بسبب 
ــــع سعر  ــقـــات األمــنــيــة ورفـ الــحــلــول واملـــاحـ
الــــدوالر الــرســمــي ودوالر الــحــواالت إلــى ما 
يــقــارب الــســعــر الــرســمــي.  وتــتــوقــع مــصــادر 
الجديد«  »العربي  لـ من دمشق في حديثها 
اســتــمــرار تــحــســن ســعــر صـــرف الــلــيــرة قبل 
موعد االنتخابات الرئاسية املحددة في 28 
السماح  بعد  املقبل، خصوصًا  أيــار  مايو/ 
لبعض شركات الصرافة بتسليم الحواالت 
ــالــــدوالر، مــشــيــرة إلـــى ارتــفــاع  الــخــارجــيــة بــ
الــحــواالت مــن الــخــارج خــال شهر رمضان 
لتتعدى 7 مايني دوالر يوميًا، وهي برأيها 
ــم فــي مــعــادلــة الــعــرض النقدي  الــســبــب األهـ
»املتحدة  شركة  وكانت  السورية.  بالسوق 
ــد املـــاضـــي، عن  لــلــصــرافــة« قـــد أعــلــنــت، األحــ
إمـــكـــانـــيـــة تـــســـلـــيـــم الــــــحــــــواالت الـــخـــارجـــيـــة 

بــالــدوالر، مؤكدة عبر بيان على صفحتها 
الــحــواالت  تسليم  »فيسبوك«  فــي  الرسمية 
»حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة«. 
وكان املصرف املركزي بدمشق، قد رفع، في 
15 إبــريــل/ نــيــســان الـــجـــاري، ســعــر الـــدوالر 
الرسمي من 1256 ليرة إلى 2512 ليرة، كما 
ضــاعــف ســعــر الـــحـــواالت الــخــارجــيــة لتبلغ 
2500 لــيــرة لـــلـــدوالر، بــعــد يــومــني مــن إقــالــة 
األسد حاكم املصرف السابق، حازم قرفول، 
املــركــزي،  باملصرف  الثاني  النائب  وتعيني 
مــحــمــد عــصــام هــزيــمــة، حــاكــمــًا لــلــمــصــرف. 
النظام  مناطق  فــي  املواطنني   

ّ
أن إلــى  يشار 

يعانون من العديد من األزمات جراء نقص 
 ارتــفــاع 

ّ
كبير فــي الـــوقـــود والــخــبــز، فــي ظـــل

كبير بــاألســعــار فــي حــني يـــزداد الفقر. آخر 
الــغــاز  مــديــر عمليات  األزمــــات كــشــف عنها 
فـــي املـــحـــروقـــات أحـــمـــد حـــســـون، إذ صـــرح، 
 حــجــم النقص 

ّ
بــدايــة األســبــوع املــاضــي، أن

فــي الــغــاز املــنــزلــي يــتــراوح بــني 15 و20 في 
املــائــة والــســبــب يــعــود لضعف الــتــوريــدات، 
 حــاجــة املــحــافــظــات كــافــة تــبــلــغ 3 

ّ
مبينًا أن

ــواحــــدة،  مـــايـــني أســـطـــوانـــة فــــي الـــوجـــبـــة الــ
 املــتــوفــر حــالــيــًا هــو 2.2 مليون 

ّ
فــي حــني أن

األمور  املستهلكني بعودة  أسطوانة، واعــدًا 
إلى طبيعتها عند انتظام التوريدات.

الوطنية  الوحدة  حكومة  تعطيل  ويستهدف 
والضغط عليها عبر ورقة النفط مرة أخرى. 

ــة رئــيــس اتـــحـــاد عــمــال  ــروايـ ــذه الـ ويــتــبــنــى هـ
النفط والــغــاز، منير أبــو السعود، الــذي قال 
»العربي الجديد« إن »الخاف ليس مالًيا،  لـ
بل صراعات وتجاذبات سياسية، فمؤسسة 
النفط في  أخــذت اختصاصات وزارة  النفط 
إعان القوة القاهرة وهو اختصاص أصيل 
لــــلــــوزارة ولـــيـــس لــلــمــؤســســة. أمــــا بــالــنــســبــة 
لـــأمـــوال، فـــإن مـــوازنـــات الــســنــوات املــاضــيــة 
ذلــك استمر  االعتماد ومــع  كانت تتأخر في 
إنتاج النفط يسير بشكل طبيعي«. وأضاف 
رئــيــس اتــحــاد عــمــال النفط والــغــاز: »إيــقــاف 
الوحدة  لــي ذراع لحكومة  النفط عــبــارة عــن 
الــوطــنــيــة بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة«. 
وأوضــــح أن املـــوازنـــة الــعــامــة لــعــام 2021 لم 
عتمد من قبل البرملان حتى اآلن، متسائا 

ُ
ت

عـــن ســبــب االســـتـــعـــجـــال فـــي اتـــخـــاد قـــــرارات 
تعرقل تعافي االقتصاد الوطني.

 
عودة العمل بميناء الحريقة

ــة لـــلـــنـــفـــط فــي  ــيــ ــنــ وأعــــلــــنــــت املــــؤســــســــة الــــوطــ
لــيــبــيــا، أول مــن أمــــس، عــن اعــتــزامــهــا اإلعـــان 
ــقـــوة الـــقـــاهـــرة«، ما  ــورا« عـــن رفـــع حــالــة »الـ ــ »فــ

الفارق   
ّ
أن الــخــراطــي،  بــوعــزة  )غير حكومية(، 

بني السعر في املوانئ وأسواق التجزئة كبير، 
للكيلوغرام  أمــيــركــيــًا  50 سنتًا  مــن  يــرتــفــع  إذ 
ــي األولـــــــى إلـــــى دوالريـــــــــن ونــصــف  ــد فــ ــ ــــواحـ الـ
فــي الــثــانــيــة، بينما يـــتـــراوح ســعــر كــيــلــوغــرام 
األسماك البيضاء بني 8 دوالرات و12 دوالرًا. 
 
ّ
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن ــعـ »الـ ـــ ويــــؤكــــد الـــخـــراطـــي لـ
العرض والطلب ال يبرران أسعار األسماك في 
الفترة األخــيــرة، مرجعًا ارتــفــاع األســعــار إلى 
تعدد الوسطاء بني موانئ الصيد واألسواق، 
ما يفرض التدخل من أجل تنظيم األسواق في 

 سيادة حرية األسعار واملنافسة.
ّ

ظل
 
ّ
ــلـــون فــــي أســـــــواق األســـــمـــــاك، أن ــامـ ــد عـ ــؤكــ ويــ
أســـعـــار األســـمـــاك تـــعـــرف ارتـــفـــاعـــًا كــبــيــرًا بني 
سوق الجملة وسوق التجزئة )املفّرق( بسبب 
ه 

ّ
تدخل وسيط أو أكثر بني السوقني. ويرون أن

خال شهر رمضان يتحول العديد من التجار 
وحتى الباعة املتجولني إلى بيع األسماك، ما 
يساهم في ارتفاع األسعار بسب السعي وراء 
الربح. وفي هذا اإلطار، تتصاعد املطالب حول 
أجل  مــن  الحكومية  املــراقــبــة  تكثيف  ضـــرورة 

ضبط األسواق.
بداية  منذ  انخفضت  األسماك  أسعار  وكانت 
األزمــــة الصحية )جــائــحــة كـــورونـــا(، وهـــو ما 
يعود إلى تراجع الطلب بسبب توقف نشاط 

الخام من ميناء  يسمح باستئناف صــادرات 
العاصمة طرابلس.  شــرق  شــمــال  »الــحــريــقــة« 
وفـــــي 19 إبــــريــــل/ نـــيـــســـان الـــــجـــــاري، أعــلــنــت 
املؤسسة »حالة القوة القاهرة« في امليناء، أي 
تعليق تــصــديــر شــحــنــات الــخــام مــنــه؛ بسبب 
رفــــض املـــصـــرف املـــركـــزي صــــرف مــيــزانــيــتــهــا. 
وأكدت املؤسسة، الخميس املاضي، انخفاض 
النفطي إلى نحو مليون برميل  الباد  إنتاج 
ــام  ــ ــيـــل فــــي األيــ ــيـــون بـــرمـ ــلـ ــا مــــن 1.3 مـ ــيـ يـــومـ
القليلة املاضية، وقد يواصل الهبوط في ظل 
وعقب  بامليزانية.  تتعلق  مشكات  اســتــمــرار 
تحرك الحكومة الحتواء األزمــة ســارع رئيس 
مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، لإلشادة 
ــــن قـــبـــل رئـــيـــس  ــة الـــســـريـــعـــة مـ ــابــ ــتــــجــ »االســ ـــ بــ
حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة 
بإصداره قرارا بتخصيص مبلغ مليار دينار، 

ا من ميزانية املؤسسة«. واعتباره جزء
ــــط، قــــــــال فــي  ــفـ ــ ــنـ ــ وكــــــــــان رئـــــيـــــس مــــؤســــســــة الـ
تــــصــــريــــحــــات نــــشــــرهــــا املـــــوقـــــع اإللــــكــــتــــرونــــي 
لــلــمــؤســســة، مـــؤخـــرا، إن الـــشـــركـــات الــوطــنــيــة 
إلى  أدى  للغاية  ماليا حرجا  واجهت وضعا 
تـــذبـــذب اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي، فــقــد تـــأثـــرت شــركــة 
ســـرت بــشــكــل ســلــبــي بــســبــب عـــدم تخصيص 
امليزانيات الازمة للصيانة منذ ما يزيد عن 
سبعة أشــهــر، مــمــا أدى إلـــى انــخــفــاض إنــتــاج 
ألــف برميل يوميًا في نهاية  الشركة من 102 
يناير/ كانون الثاني املاضي إلى أقل من 82 
املــاضــي.   آذار  مـــارس/  فــي  ألــف برميل يوميا 
وأضاف أن شركة الخليج العربي للنفط عانت 
من املشكات الفنية الناجمة عن نقص لوازم 
التشغيل وقطع الغيار مما أفقدها القدرة على 

املحافظة على معدالت إنتاج منتظمة.

تراكم الديون
ــة قـــطـــاع الــنــفــط  ــ ــر مـــن مــشــاهــد أزمـ مــشــهــد أخــ
الــلــيــبــي عــبــر عــنــه رئــيــس لــجــنــة إدارة شــركــة 
الــخــلــيــج الــعــربــي لــلــنــفــط، فــضــل الــلــه احنيتة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــشــركــة  ــال، لــــ ــ ــذي قـ ــ الـ
لــــم تــســتــلــم أي مـــيـــزانـــيـــة مـــنـــذ ســبــعــة أشـــهـــر، 
وإيراداتها تفوق 70 مليون دينار ليبي يوميا 

وهي تدخل الخزانة العامة، مؤكدا على تراكم 
الــديــون وعـــدم قـــدرة الــشــركــة على االســتــمــرار. 
وكـــانـــت املــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط ألــقــت في 
بــيــان صـــدر مـــؤخـــرا، بــاملــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة 
الــكــامــلــة عــلــى عــاتــق مــصــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي، 
الذي رفض تسييل الترتيبات املالية املعتمدة 
وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم 
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واملقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار، واستأثر 
بـــصـــرف إيــــــــــرادات الـــنـــفـــط عـــلـــى االعــــتــــمــــادات 
الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره 
الــــصــــادرة. ويــشــكــل قــطــاع الــهــيــدروكــربــونــات 
الــعــمــود الــفــقــري لــاقــتــصــاد الــلــيــبــي، إذ تقدم 
صـــــــــادرات الـــنـــفـــط عـــــــادة أكــــثــــر مــــن 90% مــن 
الحكومية ونحو 95% من عائدات  اإليـــرادات 
الـــتـــصـــديـــر. وعــــلــــى خــلــفــيــة هـــــذه الـــتـــطـــورات 
أعــربــت بعثة األمـــم املــتــحــدة لــلــدعــم فــي ليبيا 
النفط، مؤخًرا،  إنتاج  قلقها بشأن توقف  عن 
أن استمرار  الحريقة مشددة على  في مرسى 
إنتاج النفط والحفاظ على استقال وحيادية 
املؤسسة الوطنية للنفط يبقى ركيزة أساسية 
وحيوية لاستقرار االقتصادي واالجتماعي 
والــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا. وطــلــبــت الــبــعــثــة من 
جميع األطراف أن تضمن بقاء مؤسسة النفط 

من  يكفي  ما  وتمتلك  وتكنوقراطية  مستقلة 
املــوارد وتضمن تحقيق إدارة شفافة وعادلة 
لــلــمــوارد وذلـــك عــلــى الــنــحــو املــنــصــوص عليه 
في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار 
الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي بــغــيــة مــكــافــحــة الــفــســاد 

بحسب ما جاء في البيان.

ورقة ضغط
قـــال رئــيــس اتــحــاد عــمــال لــيــبــيــا، عــبــد الــســام 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن إيـــقـــاف  الــتــمــيــمــي، لــــ
إنــتــاج الــنــفــط بحجة نــقــص األمــــوال أمـــر واٍه، 
كــورقــة للضغط  النفط  اســتــخــدام  إلــى  مشيرًا 
عــلــى الــحــكــومــة. الــبــاحــث االقـــتـــصـــادي، بشير 
ــراعـــات، فاملؤسسة  ــد أن هــنــاك صـ أكـ مــصــلــح، 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط رفــعــت إنـــتـــاج لــيــبــيــا للنفط 
خـــال عـــام 2020 مــن 90 ألـــف بــرمــيــل إلـــى 1.3 
مليون برميل بنهاية العام، ولم تستلم سوى 
2% مـــن املــخــصــصــات املــالــيــة فـــي ذات الــعــام. 
وأكــــد الــخــبــيــر الــنــفــطــي مــحــمــد الــشــحــاتــي، أن 
هناك انخفاضا كبيرا في الصرف على إنتاج 
النفط في ليبيا خال السنوات املاضية ليس 
بسبب  ما هو  بقدر  التكلفة  انخفاض  بسبب 
أن  الكافي، موضحًا  التمويل  عدم تخصيص 
النفطية  للصناعة  الــجــيــدة  التحتية  الــبــنــيــة 
ســاعــدت على اســتــمــرار اإلنــتــاج رغــم األعــمــال 

التخريبية التي تعرضت لها.
ــديــــد« أن الــــعــــودة  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ وأوضــــــــح لــ
السريعة لإلنتاج ولنفس املستويات السابقة 
ربما يكون عاما سياسيا في ظل عدم توفر 

التمويل الازم.

خسائر اإلقفاالت
مــنــذ عــــام 2013 ونـــفـــط لــيــبــيــا لـــم يــصــل إلــى 
مـــــعـــــدالتـــــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة نـــتـــيـــجـــة اإلقــــــفــــــاالت 
للحقول، وقيام قوات  املتكررة  واالعتصامات 
تابعة للجنرال املتقاعد خليفة حفتر، بإغاق 
الحقول واملوانئ. وتؤكد بيانات ملصرف ليبيا 
القانونية  غير  اإلقــفــاالت  أن خسائر  املــركــزي 
للنفط بلغت 153 مليار دوالر خال السنوات 
السابقة. وفي املقابل، دافع املحلل االقتصادي، 
أبو بكر الهادي عن موقف املؤسسة الوطنية 
إن مؤسسة  الجديد«  »العربي  لـ قائا،  للنفط 
املاضي  العام  فمخصصات  حــق،  على  النفط 
لم يصرف منها سوى 2% بسبب عدم تسييل 
املــركــزي لتوقف  ليبيا  املبلغ من قبل مصرف 
املؤسسات  ألكــبــر  املشكلة  فــاقــم  اإلنــتــاج، مما 
النفط  مؤسسة  فلجأت  بالباد،  االقتصادية 

إلى تجميد اإليرادات النفطية.
وأعـــرب عــن حــق املؤسسة فــي الحصول على 
أمــوال من أجــل رفــع اإلنــتــاج النفطي وتحسن 
الــقــوة الــشــرائــيــة لــلــديــنــار. وكــشــف عــن وجــود 
ــراف واضـــــــح نـــحـــو تــغــطــيــة املـــصـــاريـــف  ــ ــحـ ــ انـ
الــتــشــغــيــلــيــة مــقــابــل املـــصـــاريـــف الــرأســمــالــيــة 
الرأسمالية  التكاليف  على  يــصــرف  لــم  حيث 
ســـوى 11% تــقــريــبــا مـــن إجــمــالــي املــصــاريــف 
التشغيلية.  لــلــمــصــاريــف   %89 ذهــــب  بــيــنــمــا 
وقــــــــال: »صـــحـــيـــح أن هــــبــــوط أســــعــــار الــنــفــط 
أجـــبـــر الـــشـــركـــات عــلــى تــخــفــيــض مــصــاريــفــهــا 
الــرأســمــالــيــة، ولــكــن مــا زالـــت فــي معظم الــدول 
رئيس  وكــان  الجزائر«.  باستثناء  العليا  هي 
نهاية  تصريحات  فــي  أكــد  الليبية  الحكومة 
شهر مـــارس/ آذار املــاضــي أنــه رغــم صعوبة 
الــدمــويــة  االضــطــرابــات  بــعــد  التغيير،  عملية 
الــتــي شــهــدتــهــا الــبــاد مــنــذ عـــام 2011، إال أن 
الــجــديــدة تمكنت مــن إنــجــاز 80 في  الحكومة 
املـــائـــة مـــن مــلــف تــوحــيــد املـــؤســـســـات فـــي أقــل 
املختلفة  الــحــكــومــة  وزارات  تشمل  شــهــر،  مــن 
ــة  والــــبــــرملــــان واملـــــصـــــرف املـــــركـــــزي واملـــؤســـسـ
الوطنية للنفط، ولكن يبدو أنه ما زال أمامها 
جهد كبير الستكمال توحيد مؤسسة النفط، 

حسب مراقبني.

قبل  املطاعم،  نشاط  استقرار  وعــدم  السياحة 
ــعـــداد لــرمــضــان،  ــتـ أن تــرتــفــع فـــي ســـيـــاق االسـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وبحسب  وفـــق مـــراقـــني لـــ
ــات حـــديـــثـــة، يــصــل مــتــوســط اســتــهــاك  ــ ــ دراسـ
املــغــاربــة مــن األســمــاك فــي شــهــر رمــضــان إلــي 
أربعة عشر كيلوغرامًا لأسرة الواحدة، بينما 
ثمانية  حــدود  في  االستهاك  متوسط  يكون 
 املغرب 

ّ
كليوغرامات في بقية األشهر، علمًا أن

يعتبر من أكبر املنتجني لأسماك في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ــيـــة لــلــتــخــطــيــط  ــامـ والحــــظــــت املـــنـــدوبـــيـــة الـــسـ
ــرقــــم  ــا حـــــــول الــ ــهــ )حــــكــــومــــيــــة( فـــــي مـــــذكـــــرة لــ
االســتــداللــي لــأثــمــان عند االســتــهــاك، لشهر 
األســـمـــاك  أســـعـــار   

ّ
أن املــــاضــــي،  آذار  مــــــارس/ 

املائة  البحر انخفضت بنسبة 1.4 في  وثمار 
مـــقـــارنـــة بــفــبــرايــر/ شـــبـــاط املــــاضــــي. وذهــبــت 
املندوبية في تقرير حول تأثير شهر رمضان 
 استهاك األسر يرتفع 

ّ
على االستهاك، إلى أن

املــنــدوبــيــة  املـــائـــة. والحــظــت  فــي  بنسبة 16.3 
 تغير عــادات األســر لجهة استهاك بعض 

ّ
أن

ــواد الــغــذائــيــة الــعــامــل األســاســي فــي تأثير  املــ
االستهاك،  أسعار  تطور  على  رمضان  شهر 
ــط بــــــاألســــــمــــــاك والــــبــــيــــض  ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ وهـــــــــو مـــــــا يـ
 
ّ
والحمضيات تحديدًا. وشدد التقرير على أن
أسعار األسماك واملنتجات البحرية ترتفع في 

شهر رمضان بنسبة تصل إلى 5.6 في املائة 
و5.8 في املائة، خال النصفني األول والثاني 
ــم، يتصور  مــن الــشــهــر عــلــى الــتــوالــي. بـــدورهـ
ه من أجل عدم املساهمة في 

ّ
عدد من التجار أن

 زيادة الطلب يفترض 
ّ

ارتفاع األسعار في ظل
باملستهلكني الــتــزود بــاألســمــاك مــن األســـواق 
املنظمة التي ال يتدخل فيها الوسطاء كثيرًا. 
ويفترض في األسواق تعليق الئحة األسعار، 

وهــــي الـــائـــحـــة الـــتـــي يــفــرضــهــا الـــقـــانـــون، ما 
يساهم في تجنيب املستهلكني آثار املضاربة 
والـــســـمـــاح لــهــم بــاخــتــيــار تــلــك الـــتـــي تــنــاســب 
قدرتهم الشرائية. وأكد قطاع الشؤون العامة 
ــوزارة االقــتــصــاد واملــالــيــة  والــحــكــامــة الــتــابــع لــ
املــاضــي، تسجيل  الخميس  اإلدارة،  وإصـــاح 
522 مخالفة في مجال مراقبة األسعار وجودة 

املواد الغذائية عمومًا.

نفط ليبيا مهّدد: لي ذراع الحكومة أم أزمة  تمويل؟

جمود في األسواق رغم تحسن الليرةالوسطاء يرفعون أسعار األسماك في رمضان

النفط المصدر الرئيسي لإليرادات المالية للبالد )محمود تركية/فرانس برس(

يبدو أن الصراع حول 
ملف النفط في ليبيا 
تجّدد مرة أخرى، إذ 

عادت اإلغالقات بسبب 
مشاكل مالية كما تقول 

مؤسسة النفط، في حين 
أكد مراقبون أن النفط 
عاد ليستخدم كورقة 

ضغط سياسي

يالحظ رئيس الجامعة 
المغربية لحقوق 

المستهلك، بوعزة 
الخراطي، أّن الفارق بين 

سعر السمك في الموانئ 
وأسواق التجزئة كبير، 
إذ يرتفع من 50 سنتًا 

للكيلوغرام في األولى 
إلى دوالرين ونصف في 

الثانية

قطر: قفزة في 
فائض الميزان 

التجاري
قفز فائض امليزان التجاري في 

قطر، خالل مارس/ آذار املاضي، 
بنسبة 72.7 في املائة، على أساس 

سنوي، إلى 13.18 مليار ريال 
)3.6 مليارات دوالر( من 7.63 

مليارات ريال )2.1 مليار دوالر( 
مقارنة بمارس 2020. وجاء في 

بيانات صادرة عن جهاز قطر 
للتخطيط واإلحصاء، أمس الثالثاء، 
أّن إجمالي قيمة الصادرات القطرية 

)النفطية وغير النفطية( خالل 
الشهر املاضي صعدت بنسبة 

38.2 في املائة، على أساس سنوي، 
كما نما 7 في املائة، على أساس 
شهري، إلى 22.06 مليار ريال 
)6.06 مليارات دوالر(. وصعد 

إجمالي قيمة الواردات بنسبة 6.7 
في املائة، خالل مارس، على أساس 

سنوي، وبنسبة 20.1 في املائة، 
على أساس شهري، إلى 8.88 

مليارات ريال. وتصدرت اليابان 
أسواق الصادرات القطرية في 

مارس بقيمة 3.42 مليارات ريال، 
فيما تصدرت الصني قائمة الدول 

املوردة للسوق القطرية بقيمة 1.17 
مليار ريال.

وتراجعت الصادرات القطرية 
في مارس 2020، بسبب تفشي 

فيروس كورونا عامليًا، وتعطل 
سالسل اإلمدادات حول العالم، 

رافقه تراجع في الطلب العاملي على 
االستهالك، خصوصًا مصادر 
الطاقة التقليدية )النفط والغاز(.

السعودية تمنع 
400 شاحنة أردنية 
من دخول أراضيها

منعت السعودية أكثر من 400 
شاحنة أردنية مبردة محملة 
باملواد الغذائية والخضروات 

والفواكه واملواشي، منذ أول من 
أمس، من الدخول إلى أراضيها 

بدعوى أّن سنة صنعها 
)الشاحنات( تعود إلى ما قبل 
عام 2000. وقال نائب نقيب 

أصحاب السيارات الشاحنة نائل 
ذيابات إّن »القرار كان مفاجئًا 

ومن دون سابق إنذار« مشيرًا إلى 
أّن »البضائع املحملة بالشاحنات 

مهددة بالتلف، واملواشي بالنفوق، 
نظرًا الرتفاع درجات الحرارة«. 

وطالب الذيابات في تصريحات 
إعالمية وزارة الخارجية األردنية 
بالتدخل لدى الجانب السعودي 

إلدخال الشاحنات إلى أراضيها، 
وأن تجري مخاطبتهم إللغاء القرار 

ملا يشكله من ضرر كبير على 
أصحاب الشاحنات. وأوضح أّن 
الجانب األردني يسمح بإدخال 

الشاحنات، طراز ما قبل عام 
ه ال 

ّ
2000 إلى أراضيه، مؤكدًا أن

يمكن إرجاع البضائع املحملة إلى 
األردن إلمكانية تعرضها للتلف 

نظرًا لبعد املسافة املقطوعة. 

الحكم على 
»سامير« بغرامة 
3.8 مليارات دوالر
سيكون على شركة »سامير« 

وثاني مسؤول فيها تحمل غرامة 
كبيرة، في املغرب، على سبيل 

التضامن، بسبب تقديم بيانات 
غير صحيحة حول واردات النفط، 
قبل إغالق املصفاة الوحيدة التي 
يتوفر عليها املغرب عام 2015. 

وسيتوجب على املدير العام 
السابق، السعودي جمال باعامر 

وشركة »سامير« أداء 3.8 مليارات 
دوالر لخزينة الدولة، بسبب 

خروقات جمركية، متمثلة في 
تحويل سلع مستوردة تحت نظام 
اإلعفاء عن وجهتها، وتصريحات 

غير صحيحة عند االستيراد. 
ويؤكد الحكم الصادر عن محكمة 

االستئناف بالدار البيضاء، أول من 
أمس االثنني، حكمًا ابتدائيًا صدر 
في حق شركة »سامير« وجمال 

باعامر قبل عامني. 

أخبار مال وسياسة

سوريةالمغرب

بروفايل

أنالينا بيربوك
مصطفى قماس

ــزاج لــلــتــغــيــيــر«... هــكــذا عــلــقــت صحيفة  »األملـــــان فـــي مــ
»بيلد« على تقدم حزب الخضر في استطاعات الرأي، 
مــتــجــاوزًا تــحــالــف املــســتــشــارة أنــغــيــا مــيــركــل... زيـــادة 
شعبية الــخــضــر تــعــزى الخــتــيــاره الــرئــيــســة املــشــاركــة 
أنــالــيــنــا بــيــربــوك، لتتنافس عــلــى خــافــة مــيــركــل على 

رأس املستشارية بعد االنتخابات الفيدرالية.
وبيربوك البالغة من العمر 40 عامًا، هي املرأة الوحيدة 
الــتــي ســتــتــنــافــس عــلــى املــســتــشــاريــة فـــي االنــتــخــابــات 
التي ستجرى في أكتوبر/تشرين األول املقبل، بينما 
فقد حظي  الـــرأي.  استطاعات  نتائج  يتصدر حزبها 
عني من قبل معهد » 

َ
بـــ28 في املائة من نوايا املستطل

الثاني  املــركــز  فــي  ميركل  جــاء تحالف  بينما  كانتار« 
بـــ27 فــي املــائــة، و الــحــزب االشــتــراكــي الديمقراطي في 
املــركــز الــثــالــث بــــ13 فــي املــائــة. قبل ذلــك كــان استطاع 
للرأي مؤخرًا، قد منح الخضر نسبة 28 في املائة من 
تأييد املستطلعة آراؤهم. فهل تعكس الطفرة الخضراء 
ما سماه أستاذ العلوم السياسية في جامعة »برلني 
الذي  اإلعــامــي«  »الصخب  نيدرماير  أوسكار  الحرة« 
 تــأيــيــد الــنــاس 

ّ
ــــه لـــن يــســتــمــر. هـــو يــتــصــور أن

ّ
يــــرى أن

ســيــتــغــيــر بــمــجــرد أن يــصــبــح خـــطـــاب الــخــضــر »أكــثــر 
واقعية« كما أوردت »فرانس برس«.

رأى الحزب النور عام 1980، حني كان مناهضًا للنظام، 
البيئة  عــن  واملــدافــعــة  السلمية،  الــحــركــات  عــن  منبثقًا 
 
ً
بديا باعتباره  تقدم  فقد  النووية.  للطاقة  واملناوئة 

 
ّ
لأحزاب التقليدية، وأكد في برنامجه قبل 42 عامًا أن
»التطور الصناعي ومجتمع االستهاك يحكمان على 

اإلنسان باالضمحال الثقافي واملعنوي«.
ورغـــم االنــقــســامــات الــتــي اخترقته حــول املــشــاركــة في 
اللعبة الديمقراطية، فقد شرع في تدبير الشأن العام، 
ليصل الــيــوم إلـــى املــشــاركــة فــي 11 حــكــومــة واليـــة من 
 »الــخــضــر« يــتــولــون أمــر واليــة 

ّ
بــني 16 حــكــومــة، بــل إن

بــــادن فــورتــمــبــيــرغ )عــــدد ســكــانــهــا 11 مــلــيــون نسمة 
 مــقــاربــتــهــم الــتــي 

ّ
وعــاصــمــتــهــا شـــتـــوتـــغـــارت( كــمــا أن

اعــتــبــرت مــســؤولــة خـــال مــفــاوضــات تشكيل حكومة 
2017، عززت مصداقيتهم في أعني الرأي العام.

هابيك  روبيرت  بمعية  بيربوك،  أنالينا  انتخاب  كــان 
ــام 2018، مــؤشــرًا عــلــى طــّي  لــرئــاســة حـــزب الــخــضــر عـ
ــال لــنــوع  ــثـ ــتـ صــفــحــة الـــخـــافـــات بـــني »الـــخـــضـــر« واالمـ
مــن الــواقــعــيــة، الــتــي مــن ســمــاتــهــا تــعــزيــز الـــروابـــط مع 
 الـــحـــزب أضــحــى يضم 

ّ
األوســـــاط االقــتــصــاديــة، بـــل إن

ممثلني من رجال األعمال.
بيربوك شغوفة بكرة القدم، وحائزة ثاث مرات على 
امليدالية البرونزية في بطولة القفز على الترومبولني، 
 

ّ
كل  

ّ
أن بيربوك  تــرى  بالسياسة،  مقارنتها  عند  الــتــي 

قــفــزة فــريــدة وخــطــيــرة، إذ يــجــب قــبــول املــخــاطــرة، من 
أجل التقدم إلى األمام وإطاق التغيير.  عندما توقفت 
الفتاة املتحدرة من هانوفر، من أم عاملة وأب مهندس 
قبل  املفضلة  ريــاضــتــهــا  مــمــارســة  عــن  امليكانيكا،  فــي 
عشرين عــامــا، بعد عــدة إصــابــات، فكرت فــي ممارسة 
دراســة  اخــتــارت  ها 

ّ
لكن الــحــروب.  وتغطية  الصحافة، 

أن تحصل على  قبل  بــهــامــبــورغ،  والــقــانــون  السياسة 
»معهد لندن لاقتصاد«  ماستر في القانون الدولي بـ
في 2005، وهي السنة التي التقت فيها بالرجل الذي 
»الـــخـــضـــر« إذ كــانــت  ــا، وتــلــتــحــق بــــ ــهــ ســيــصــبــح زوجــ

شاهدة على تولى أنغيا ميركل منصب املستشارية.
له  يكون  كــي  حزبها  ستقود  التي  بيربوك،  ستختبر 
دور حاسم في االنتخابات التي ستجرى في أكتوبر/ 
تــشــريــن األول املــقــبــل، عــلــى مــســتــوى تــجــســيــد الـــرؤى 
الجديدة لحزبها، الذي أضحى يقّر بدور السوق الحر 
فــي تحقيق الــرفــاهــيــة، إذ يــرى يــانــس ألــتــهــوف، مدير 
السوق   

ّ
أن بــبــاريــس،  ستيفونغ  بــول  هينريش  مكتب 

ــه يجب ضبطه 
ّ
أضحى أولــويــة لــدى »الخضر« غير أن

لتفادي االختاالت والتصدي للريع واالحتكار اللذين 
عن  بيربوك،  وعبرت  بفعالية.  اشتغاله  دون  يحوالن 
ــنـــدوق اســتــثــمــاري تــســاهــم فيه  ــاء صـ تــأيــيــدهــا إلنـــشـ
املبتكرة، مع  الصغيرة  الشركات  أجــل دعــم  الدولة من 
التي تستثمر  الشركات  لفائدة  وضــع خصم ضريبي 
في االبتكار املستدام، في محاولة لكبح جماح السوق.

مهما كانت نتائج االنتخابات املقبلة، سيكون لحزب 
حكومي  تحالف  أّي  تشكيل  فــي  حــاســم  دور  الخضر 
أملانيا،  في  االقتصادي  برنامجه  في  والتأثير  مقبل، 

سواء انضم إليه أو اختار املعارضة.

رئيس اتحاد عمال ليبيا: 
النفط يستخدم كورقة 

للضغط السياسي

 40 العمر  من  البالغة  بيربوك  أنالينا  تعد 
ستتنافس  التي  الوحيدة  المرأة  عامًا، 
التي  االنتخابات  في  المستشارية  على 
ستجرى في أكتوبر/ تشرين األول المقبل، 
وهي من المدافعين عن المناخ والبيئة 
السوق  جماح  لكبح  وتسعى  الصحية 

في ألمانيا

التي تملك أكبر احتياطات  ليبيا  تحاول 
صفحة  طــّي  أفريقيا،  فــي  نفطية 
النفطي  ــقــطــاع  ال ــي  ف ــفــوضــى  ال
ــدة  ــوح ــة م ــوم ــك ــاب ح ــخ ــت مـــع ان
عقد  حتى  االنتقالية  المرحلة  لقيادة 
توقيع  وبعد  المقبلة.  االنتخابات 
أكتوبر/  في  النار  إطالق  وقف  اتفاق 
اإلنتاج  انتعش  الماضي،  األول  تشرين 
النفطي ووصل إلى 1.2 مليون برميل 
األول  كانون  ديسمبر/  في  اليوم  في 
مما  ــرات  م بعشر  أكثر  أي  الماضي، 
كان عليه قبل المصالحة. ومنذ ذلك 
الحين، لم يقّل اإلنتاج عن مليون برميل 
ما  مستويات  دون  بقي  لكنّه  يوميًا، 

قبل الحرب )1.6 مليون برميل(.

طّي صفحة 
الفوضى
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لندن ـ العربي الجديد

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
الـــــحـــــرب عــــلــــى أمــــــــــوال اإلرهــــــــاب 
والـــــــفـــــــســـــــاد واملـــــــــــخـــــــــــدرات عـــبـــر 
ــر الـــســـفـــر عـــلـــى 22  تــجــمــيــد األصـــــــول وحـــظـ
شخصا متهمني بتلقي رشاوى واالحتيال 
والتاعب، وذلك في أول استخدام لسلطاتها 
الجديدة لفرض عقوبات تستهدف الفساد 
بــأنــحــاء الــعــالــم. وشــمــلــت الــعــقــوبــات حظر 
السفر على 14 شخصًا بينهم أربعة رجال 
أعـــمـــال مـــن دبــــي، حــســب مـــا ذكــــرت تــقــاريــر 
بريطانية يوم اإلثنني. وكان وزير الخارجية 
النواب  أبلغ  قد  راب،  دومينيك  البريطاني، 
بأن العقوبات من شأنها أن تمنع استغال 
اململكة املــتــحــدة »كــمــاذ لــأمــوال الــقــذرة«. 
ولـــكـــن هــيــئــات مــدنــيــة تــــرى أن الـــطـــريـــق ال 

ملكافحة غسل  بريطانيا  أمـــام  طــويــا  يـــزال 
األموال في أراضيها، خاصة بعد خروجها 
من عضوية دول االتــحــاد األوروبـــي. وبات 
اسم بريطانيا يرد في العديد من القضايا 
الــخــاصــة بــغــســل األمــــــوال فـــي الـــعـــالـــم. ففي 
، بينما تعد املحكمة العليا في 

ً
إيطاليًا مثا

املافيا  قضايا  أكبر  إجـــراءات  لبدء  إيطاليا 
اإليطالية بمدينة الميزيا بإقليم كاتانزرو 
الجبلي، يتصدر اسم بريطانيا عدة قضايا 
من دعاوى االتهام املوجهة ألفراد العصابة 
رئيسية  لــنــدن كمحطة  اســتــخــدمــوا  الــذيــن 
ــوال الــكــوكــايــني الــذي  مــن مــحــطــات غــســل أمــ

يسيطرون على تجارته في أوروبا. 
ــي تـــعـــد املــحــكــمــة  ــتــ ــا أنــــدرانــــغــــتــــا، الــ ــيــ ــافــ ومــ
تعاماتها  شبكة  لكشف  اإليــطــالــيــة  الــعــلــيــا 
ــا حلت محل مافيا  الــقــذرة، فــي أوروبـ املالية 
بعد  ضعفت  التي  بصقلية  نوسترا«  »كـــوزا 

املحاكمات الشهيرة في العام 1986. 
ممثلة  عــن  غـــارديـــان،  ذا   « ونقلت صحيفة 
ــيــــة،  ــالــ ــة الـــعـــلـــيـــا اإليــــطــ ــمـ ــكـ ــاملـــحـ االتــــــهــــــام بـ
نــيــكــوال غــراتــيــري، قــولــهــا إن »أفــــراد املافيا 
استخدموا بريطانيا مقرا الستثمار أموال 
املــــخــــدرات وتــبــيــيــضــهــا ومــــن ثـــم إدخــالــهــا 
اإليطالية  املافيا  ولكن  املــالــي«.  النظام  فــي 
املالي  النظام  تستغل  التي  وحــدهــا  ليست 
واملــــصــــرفــــي الـــبـــريـــطـــانـــي لــغــســل األمــــــــوال، 
فهنالك مافيا األوليغارشية الروسية التي 
ــروات طـــائـــلـــة مــــن تــفــكــيــك  ــ ــ ــا ثـ ــ ــــرادهـ جـــمـــع أفـ
الشركات  وبيع  السوفييتية  اإلمبراطورية 
للقطاع  الــدولــة  تملكها  كــانــت  الــتــي  العامة 
الخاص. وهؤالء املليارديرات الذين هبطت 
ــروة فــــجــــأة كــــانــــوا مــتــعــطــشــني  ــ ــثـ ــ عــلــيــهــم الـ
ملــخــالــطــة الــطــبــقــة االرســتــقــراطــيــة الــغــربــيــة، 
ووجدوا في مدن مثل لندن وفيينا وجنيف 
وإنشاء  أموالهم  لتبييض  مثالية  محطات 

مكافحة 
الفساد المالي

األموال القذرة 
تستهدف حي 

المال البريطاني 
وعقارات لندن 
)Getty( الفاخرة

تتجه بريطانيا لتشديد إجراءات مكافحة غسل األموال وحركة تمويل 
وإدخال  المخاطر  عالية  بالدول  جديدة  قائمة  اعتماد  عبر  اإلرهاب 
التي تغسل سنويًا  العقوبات. ويقدر حجم األموال  تعديالت تشدد 

بحي المال اللندني بنحو 90 مليار دوالر عدا العقارات الفاخرة
عصابات الجريمة 

المنظمة والساسة 
الفاسدون يفضلون 

بريطانيا لتبييض أموالهم

أميركا تعاني من 
فجوة متزايدة في 

الدخول بين مواطنيها

فاقت أرباح »بيكر هيوز« 
و»هاليبيرتون« 

توقعات وول ستريت

بريطانيا تعلن
الحرب على 

األموال القذرة

)Getty( الرئيس األميركي جوزيف بايدن)Getty( محطة بريتش بتروليوم في البرتغال

واشنطن ـ العربي الجديد

لتمرير  بايدن  األميركي جــون  الرئيس  يتجه 
قــانــون بــزيــادة الــحــد األدنــــى لــأجــور إلـــى 15 
دوالرًا للساعة، وزيادة الضرائب على األثرياء 
ــبـــراء  ــا الــــعــــديــــد مــــن خـ ــهـ فــــي خــــطــــوة يـــنـــظـــر لـ
االقتصاد بأنها ستقلل من فجوة الدخول في 
الطبقة  تعزيز  في  املتحدة وتساهم  الواليات 
الوسطى.  وحسب وكالة فرانس بــرس، أعلن 
 
ّ
أن األبيض،  البيت  اقتصادي كبير في  خبير 
زيــادة ضريبّية  بايدن سيقترح  الرئيس جو 
على مكاسب األشخاص األكثر ثراء وذلك من 
الــجــديــدة ملساعدة  ــتــه 

ّ
أجـــل دفـــع تكاليف خــط

العائات األميركّية. 
وقــــال بــريــان ديــــس، كــبــيــر مــســتــشــاري بــايــدن 
 زيـــادة الــضــرائــب هــذه جزء 

ّ
االقــتــصــادّيــني، إن

من إصاح ضريبي يهدف إلى »مكافأة العمل 
 املشروع 

ّ
وليس الــثــروة فــقــط«. وأشـــار إلــى أن

ــع أن يــــؤّدي إلــى 
ّ
اإلصـــاحـــّي هـــذا، الـــذي ُيــتــوق

ــق فقط 
ّ
مــعــركــة مــريــرة فــي الــكــونــغــرس، يــتــعــل

بــدافــعــي الــضــرائــب الــذيــن يــكــســبــون أكــثــر من 
 %0,3 

ّ
لــه، فــإن ا 

ً
مليون دوالر في السنة. ووفق

فقط مــن دافــعــي الــضــرائــب، أي نحو 500 ألف 
أسرة معنّية بهذا املشروع. وشّدد ديس، على 
ه بالنسبة إلى 997 عائلة من بني 1000، »لن 

ّ
أن

يكون لهذا التغيير أّي تأثير«. 
ا للعديد من وسائل اإلعام األميركية، 

ً
ووفق

شركات  عنها  ستعلن  الــتــي  البيانات  تــبــدو 
النفط العاملية للربع األول من العام الجاري 
مــخــتــلــفــة تــمــامــًا عــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الــعــام 
املاضي، إذ يتوقع محللون أن تحقق شركات 
الربع  فــي  أربــاحــًا قياسية  النفط واملــصــافــي 
األول مستفيدة من ارتــفــاع األســعــار وزيــادة 

الطلب على املشتقات النفطية. 
وحــتــى اآلن أظــهــرت بــيــانــات الــشــركــات التي 
أعــلــنــت عـــن اربــاحــهــا ارتــفــاعــًا قـــويـــًا. وفــاقــت 
ــاح الــتــي أعــلــنــت كــل مــن شــركــتــي »بيكر  األربــ
ــيــــرتــــون« تــــوقــــعــــات وول  ــبــ ــيــ ــالــ ــــوز« و»هــ ــيـ ــ هـ
ستريت، كما حققت شركة شل أرباحًا كبيرة 
رغــــم الــخــســائــر الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا بسبب 

الطقس البارد في والية تكساس. 
لشركة  املالية  البيانات  أظــهــرت  لــنــدن،  وفــي 
»بــريــتــش بــتــرولــيــوم ـ بـــي بـــي« الــبــريــطــانــيــة 
ارتــفــاع  املــاضــي،  الــتــي أعلنت عنها، االثــنــني 
الــربــع األول للعام  فــي  أربـــاح الشركة  صافي 
الجاري 2021 بنسبة 232 باملئة على أساس 

وذلــك  دوالر،  مليار   2.63 إلــى  لتصل  سنوي 
التداعيات  التعافي من  في أكبر مؤشر على 
املدمرة لجائحة كورونا على الطلب النفطي 
ــاره. وبــحــســب بــيــان »بــــي بــــي«، أمــس  ــعــ وأســ
الــثــاثــاء، الــــذي نــقــلــت مقتطفات مــنــه وكــالــة 
األنـــاضـــول فـــإن الــشــركــة حققت أربــاحــًا أكبر 

كثيرًا من التوقعات. 
وأفادت البيانات بأن صافي األرباح تضاعف 
أكــثــر مــن 21 مـــرة خـــال الــفــتــرة، قــيــاســًا على 
الــربــع األخــيــر مــن الــعــام املــاضــي، البالغ 115 
صافي  أن  الشركة  وأوضــحــت  دوالر.  مليون 

ديون الشركة انخفض إلى 33.3 مليار دوالر 
بنهاية الربع األول، مقابل 38.94 مليار دوالر 
بالربع األخير من عام 2020. وذكرت الشركة 
أن انــخــفــاض الــديــون يــعــود إلـــى بــيــع أصــول 
بقيمة 4.8 مليارات دوالر خال الربع األول. 

سجلت  قد  بتروليوم  بريتش  شركة  وكانت 
خــال  دوالر  ــيـــارات  ــلـ مـ  5.6 بــقــيــمــة  خــســائــر 
العام املاضي، في أول خسارة سنوية خال 
10 سنوات في ظل التداعيات غير املسبوقة 
لــلــجــائــحــة. إلــــى ذلــــك صــعــدت أســـعـــار الــنــفــط 
فــي الــتــعــامــات الــصــبــاحــيــة، أمـــس الــثــاثــاء، 
ترقبًا الجتماع تحالف »أوبك+«، لكن ارتفاع 
ــات بـــكـــورونـــا فــــي الـــهـــنـــد واإلغــــــاق  ــ ــابـ ــ اإلصـ
فــي طوكيو ومـــدن أخـــرى، يكبح جــمــاح نمو 
اللجنة  اجتماعات  وتبدأ  األســعــار.  في  أكبر 
الــفــنــيــة لــتــحــالــف »أوبـــــــك+« لــبــحــث تــطــورات 
سوق النفط، يتبعها اليوم األربعاء اجتماع 
اللجنة الوزارية للتحالف، التخاذ قرار بشأن 

تخفيضات اإلنتاج. 
وصعدت العقود اآلجلة لخام القياس العاملي 
مزيج برنت تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.54 
باملئة أو 37 سنتًا إلى 62.38 دوالرا للبرميل. 
كــمــا ارتــفــعــت أســـعـــار الــعــقــود اآلجـــلـــة للخام 
ــرب تــكــســاس الـــوســـيـــط تسليم  األمـــيـــركـــي غــ
 37 أو  بــاملــئــة   0.60 بنسبة  يــونــيــو/حــزيــران 

سنتًا إلى 62.26 دوالرا للبرميل.
النفطية  الخامات  أســعــار  مستقبل  ويعتمد 
على مستوى التقدم في التطعيم ومحاصرة 
فـــيـــروس كــوفــيــد 19. واعــتــبــر مــديــر منظمة 
»أكثر  الهند  في  الوضع  أن  العاملية  الصحة 
مــن مـــؤلـــم«، بــعــدمــا بــلــغ تــفــشــي الـــوبـــاء فيها 
مــســتــويــات خــطــرة غــيــر مــســبــوقــة، بمتوسط 
350 ألــف إصــابــة يوميًا. والــهــنــد، ثــالــث أكبر 
ــام فـــي الـــعـــالـــم، تليها  مـــســـتـــورد لــلــنــفــط الـــخـ
الـــيـــابـــان، الــتــي أعــلــنــت عـــن إغــــاق الــعــاصــمــة 
طــوكــيــو ومــــدن أخــــرى ملــكــافــحــة تــفــشــي وبـــاء 

كورونا.
)العربي الجديد ـ األناضول(

يمكن مضاعفة معدل الضريبة تقريبًا، من 
ويــهــدف  األثــــريــــاء،  عــلــى   .%39,6 إلـــى   %20
هــذا اإلصــاح الضريبي إلــى تمويل »خطة 
ــتــــي تــــركــــز عــلــى  ــيــــة« الــ ــيــــركــ ــائــــات األمــ ــعــ الــ
الطفولة واألسرة والصحة والتي من املقرر 
العريضة مساء  بايدن خطوطها  أن يحدد 
ــاء خــــال خــطــابــه األول أمـــام  ــعــ الـــيـــوم األربــ

الكونغرس.
ــال مــســؤولــون بــــارزون  وفـــي ذات الـــشـــأن، قـ
بالبيت األبيض، إن بايدن واصل مساعيه 
أمـــس الــثــاثــاء مــن أجـــل إقــنــاع الــكــونــغــرس 
بــقــبــول رفــــع الـــحـــد أدنـــــى لـــأجـــور إلــــى 15 

دوالرا في الساعة. 
وحــســب رويــتــرز، ســتــؤدي هــذه الــخــطــوة إلى 
زيادة الحد األدنى لأجور من معدلها الحالي 
تقريبًا   %37 بنسبة  دوالرات   10.95 الــبــالــغ 
بــحــلــول شــهــر مــــارس/ آذار مــن الــعــام املقبل، 
الـــزيـــادات  فـــي  وســتــســتــمــر اإلدارة األمــيــركــيــة 
التضخم.  معدل  بــزيــادة  وربطها  التدريجية 
ــور عــلــى الــعــمــال  ــ ــادة األجـ ــ وســيــنــطــبــق حـــد زيـ
والصيانة  التنظيف  موظفي  من  الفيدراليني 
إلى مقاولي خدمات الطعام والعمال. ووسط 
املــعــارضــة الــتــي يــجــدهــا املـــشـــروع مـــن بعض 
النواب في الكونغرس، يصر مسؤولو البيت 
ــن يـــزيـــد الــتــكــالــيــف على  ــيـــض عــلــى أنــــه لـ األبـ
املشروع  من  الفوائد  بسبب  الضرائب  دافعي 

الخاصة بزيادة إنتاجية العمال.
كما أعـــرب بــايــدن عــن اعــتــقــاده بــأن النقابات 
الـــقـــويـــة واألجـــــــــور األعــــلــــى يـــمـــكـــن أن تــحــيــي 
تساعد  بينما  أمــيــركــا،  فــي  الــوســطــى  الطبقة 

في سد الفجوة في الدخول في الباد. ويعد 
بــايــدن الــرئــيــس األكــثــر تــأيــيــًدا لــلــنــقــابــات من 
يوم  بــايــدن  ووقـــع  العمالية.  املجموعات  قبل 
ــاء فـــريـــق عــمــل  ــشــ ــنــــني عـــلـــى أمـــــر آخـــــر إلنــ االثــ
بــالــبــيــت األبــيــض لــتــعــزيــز الــنــقــابــات وتنظيم 
الـــعـــمـــال، والـــتـــي ســتــتــرأســهــا نــائــبــة الــرئــيــس 
كاماال هاريس. وكانت هذه الخطوة محاولة 
الفيدرالية  الحكومة  مــوارد  الستخدام  مهمة 
للمساعدة في وقف تراجع عضوية النقابات 
ــطـــوات تــعــزيــز حــقــوق  فـــي الــــبــــاد. وضـــمـــن خـ
الــعــمــال، أطـــاح بــايــدن املــســؤولــني الحكوميني 
ــذيـــن وصــفــتــهــم الــنــقــابــات بــأنــهــم مـــعـــادون  الـ
لـــلـــعـــمـــل، وألــــغــــى قــــواعــــد عـــهـــد تــــرامــــب الــتــي 
أضعفت حماية العمال. وسعى بايدن إلدخال 
فـــي مــشــروع  لـــأجـــور  ــى  ــ أدنـ 15 دوالرًا كــحــد 
ــالـــغ 1.9  ــبـ ــيــــد-19 الـ ــانــــون اإلغــــاثــــة مــــن كــــوفــ قــ
تريليون دوالر والذي تم توقيعه في مارس/ 
آذار، لكن أعضاء مجلس الشيوخ رفضوا ذلك.
ــــط املـــعـــارضـــة الـــتـــي يــجــدهــا الــقــانــون  ووسـ
ــن أعـــضـــاء الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي ولــوبــي  مـ
الـــشـــركـــات، قــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي اإلدارة 
لرويترز: »لن يؤدي هذا إلى خفض العمالة 
... لــكــنــه ســيــعــزز إنــتــاجــيــة الــعــمــال ويــرفــع 
الــــجــــودة مـــن خــــال تــعــزيــز صــحــة الــعــمــال 

ومعنوياتهم وجهودهم«. 
وفـــي ذات الــشــأن قـــال مــســؤول فــي اإلدارة إن 
املشروع وتداعياته تمت مراجعته من  تأثير 
قبل مجلس املستشارين االقتصاديني التابع 
لبايدن ووجد أن زيادة األجور تساعد أرباب 
العمل وتخفض تكاليف التوظيف والتدريب.

إلــى رفع  الــرئــيــس األمــيــركــي  وتسعى إدارة 
املنتجات  تنافسية  ورفــع  االقتصاد  كــفــاءة 
عبر عمليات التحفيز املالي وزيادة األموال 
ــــرى فـــريـــق بــايــدن  املــــرصــــودة لــلــتــدريــب. ويـ
ــادة الــتــنــافــســيــة واإلنـــتـــاجـــيـــة أفــضــل  ــ أن زيــ
فــــي مـــنـــافـــســـة الــــصــــني مــــن فـــــرض الــــرســــوم 
من  األجنبية  املنتجات  وحماية  الجمركية 

دخول السوق األميركي.

أرباح قياسية لشركات النفطبايدن يتجه إلصالح األجور ورفع الضرائب

شــركــات واجــهــة تــخــدم أهــــداف التحويات 
املالية. في هذا الشأن، كشف تقرير املخاطر 
الــعــالــيــة الــــذي نــشــره الـــبـــرملـــان الــبــريــطــانــي 
عصابات  أن  املــاضــي،  ديسمبر/كانون  فــي 
ــوال الــفــســاد ال تــزال  ــ الــجــريــمــة املــنــظــمــة وأمـ
ــوال،  لــنــدن فــي تبييض هــذه األمـ تستهدف 

ــقــــاب خـــروجـــهـــا مــــن عـــضـــويـــة دول  ــــي أعــ وفـ
االتـــحـــاد األوروبــــــي، عــمــلــت بــريــطــانــيــا على 
تــشــديــد إجــــــــراءات مــكــافــحــة غــســل األمـــــوال 
عــبــر إدخــــــال تـــعـــديـــات مـــن بــيــنــهــا تــشــديــد 
املــال وتشديد  إجـــراءات التحقق من مصدر 
ــارس/ آذار املــاضــي  ــ الــعــقــوبــات. وفـــي 26 مـ

تـــــارة عــبــر شـــــراء الــشــقــق الـــفـــاخـــرة والــفــلــل 
الريفية، وتارة عبر شراء اللوحات والقطع 
الفنية والتراثية النادرة. كما كشف تحقيق 
بريطاني صدر في أكتوبر/ تشرين املاضي 
أن حــجــم األمــــــوال الـــتـــي تــغــســل بــحــي املـــال 
اللندني سنويًا تقدر بنحو 90 مليار دوالر. 

دخلت التعديات الجديدة على قانون غسل 
األمـــــوال وتــمــويــل اإلرهـــــاب حــيــز التطبيق. 
ــد قـــائـــمـــة بـــالـــدول  ــديـ وشـــمـــل الــــقــــانــــون الـــجـ
عالية املخاطر والتي من بينها غانا وإيران 
ــة وأوغــــنــــدا  ــ ــوريـ ــ ــرب وسـ ــ ــغـ ــ والـــســـنـــغـــال واملـ
والــيــمــن وزيــمــبــابــوي وبــتــســوانــا وبوركينا 

فـــاســـو وبــنــمــا والـــعـــديـــد مـــن جــــزر األفـــشـــور 
فــي الــكــاريــبــي، كــمــا ضــمــت أخــيــرًا باكستان 
ــــك وفـــقـــًا ملـــا نــشــرتــه »جــمــعــيــة  لــلــقــائــمــة، وذلـ

القانون« البريطانية. 
وتــســتــفــيــد عــصــابــات الــجــريــمــة املــنــظــمــة من 
الـــثـــغـــرات الــقــانــونــيــة املـــتـــوفـــرة بــبــريــطــانــيــا، 
ــلـــك الــــخــــاصــــة بـــســـهـــولـــة تــأســيــس  ــة تـ خــــاصــ
الــشــركــات وغـــيـــاب إجــــــراءات صـــارمـــة تحكم 
التعامل  وسهولة  واستثماراته،  املــال  حركة 
الضرائب عبر شركات توظيف  مع مصلحة 
التي تعمل  الثغرات  الخاصة، وهي  الثروات 
إدخــال  عبر  تدريجيًا  سدها  على  بريطانيا 
تعديات على قانون »غسل األمــوال وأمــوال 

اإلرهاب«. 
وتحبذ عصابات الجريمة املنظمة والساسة 
ــــدون بـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى بـــقـــيـــة الــــــدول  ــــاسـ ــفـ ــ الـ
األوروبــيــة، لعدة أســبــاب أهمها أن مصلحة 
ــثــــروات  الـــضـــرائـــب تــتــعــامــل مــــع أصــــحــــاب الــ
الكبرى في بريطانيا بشكل منفرد، عادة يتم 
األثرياء  كبار  على  الضرائب  حساب  ترتيب 
التي تمثلهم.  الــثــروات  مــع شــركــات توظيف 
كــمــا تــجــذب بــريــطــانــيــا األثـــريـــاء عــبــر األمـــان 
ــره لــهــم ولــعــائــاتــهــم والـــخـــدمـــات  ــذي تـــوفـ ــ الـ
قبل  مــن  لديهم  تتوفر  الــتــي  العالية  املهنية 
شركات املحاماة واملحاسبة القانونية. على 
صعيد البنوك التجارية ياحظ أن املصارف 
بــــدأت حــمــلــة تــشــديــد إجــــــراءات الــتــعــامــل في 
أمـــوال الــعــمــات املــشــفــرة، حيث شــدد كــل من 
مصرف » ناتويست« و»أتـــش أس بــي سي« 
مـــن إجـــــــراءات الــتــعــامــل مـــع أمـــــوال الــعــمــات 
املشفرة. وقــال مصرف » أتش أس بي سي«، 
ــه لـــن يــقــبــل األمــــــوال املــحــولــة مـــن مــحــافــظ  إنــ
العمات املشفرة، كما أنه لن يسمح لعمائه 
الرقمية، مثل  العمات  بشراء أسهم شركات 
أسهم »كوين بيز« التي تم طرحها حديثًا في 

بورصة ناسداك األميركية. 
الكبيرة  الخطوات  الرغم من هذه  ولكن على 
ملكافحة غسل األموال، قال ساسة معارضون 
إن العقوبات مرحب بها لكنها ليست كافية، 
ــي األراضــــــي  ألنـــهـــا ال تـــســـتـــهـــدف الـــفـــســـاد فــ
والــتــي  الــبــريــطــانــي،  الــبــر  خـــارج  البريطانية 
يــعــد الكثير منها مــــاذات ضــريــبــيــة، كــمــا ال 
تستهدف األمــــوال الــقــذرة الــتــي تــتــدفــق عبر 
»رويــتــرز«،  لندن. وبحسب  املالية في  املراكز 
صدرت اإلجراءات التي تشمل تجميد أصول 
املسؤولني، ومنعهم من زيارة اململكة املتحدة 
حق  الحكومة  يمنح  جــديــد  قــانــون  بموجب 
مــعــاقــبــة الـــذيـــن تـــراهـــم مــتــورطــني فـــي أخــطــر 

قضايا الفساد بالعالم.

أكبر  الشهر  هــذا  سجلوا  بريطانيا  في  التجزئة  تجار  أّن  مسح  أظهر 
في  متاجر  فتح  إعــادة  بدء  مع   2018 عام  منذ  للمبيعات  انتعاش 
إنكلترا وويلز عقب إغالق ألشهر بسبب قيود مكافحة كورونا. وقال 
بحسب  البريطاني،  الصناعة  اتحاد 
مبيعات  حجم  ميزان  إّن  »رويترز«، 
التجزئة الشهري قفز إلى +20 في 
في   45- من  الجاري  نيسان  إبريل/ 
أعلى  وهو  الماضي،  آذار  مارس/ 
أيلول  سبتمبر/  منذ  له  مستوى 
أثر  إلى  جزئيًا  الزيادة  وترجع   .2018
بما قبل عام، حين كانت  المقارنة 
بريطانيا في خضم أول إغالقاتها.

انتعاش مبيعات التجزئة

تقرير

بينما يتجه بايدن لزيادة 
األجور الدنيا في الواليات 

المتحدة يعمل على رفع 
الضرائب على الطبقات 

الثرية ضمن محاولة 
لتوسيع الطبقة الوسطى

رؤية

شريف عثمان

القدم لنقل إحدى مباريات  إلى استاد كرة  الكاميرات  انتقلت 
ــــدوري الــعــام فــي مــصــر، فــبــدأ املــعــلــق حــديــثــه مــتــرحــمــًا على  الـ
»شهداء حادث القطار .... »، ثم سكت لثواٍن معدودة، بدا فيها 
 تذكر رقم هذا الحادث، قبل أن يستدرك وينهي جملته 

ً
محاوال

بكلمة »األخير«. كان الحادث هو الثالث في أقل من شهر، وال 
أحــد يــعــرف على وجــه الــدقــة إجــمــالــي عــدد حـــوادث الــقــطــارات 
الثالث  أو حتى  الخمس  أو  العشر  السنوات  في مصر خــالل 
بالعشرات، بخالف  األخيرة، رغم ما تسفر عنه من ضحايا 

مئات اإلصابات.
الــنــوادر املصرية، أعلنت وزارة الصحة انخفاض  وفــي إحــدى 
عــدد الوفيات فــي واحـــدة مــن حـــوادث هــذا الشهر ليصبح 19 
فقط، بعد أن تم اإلعالن عن أكثر من ثالثني حالة وفاة، بينما 

أشار شاهد عيان إلى أن العدد الحقيقي يصل إلى املئات.
لم تختلف ردود األفعال بعد كل واحدة من تلك الحوادث عما 
كان يحدث مع الحوادث السابقة، حيث تعلن الحكومة تشكيل 
لجنة تحقيق ملعرفة أسباب الحادث، ويتم القبض على السائق، 
ويقوم  املصابني،  إلى  الوصول  في  اإلسعاف  عربات  وتتأخر 
األطعمة إلفطار  تقديم بعض  مع  املصابني،  بإسعاف  األهالي 
الصائمني في املرات التي يكون فيها الحادث في شهر رمضان، 
الحديث عن شهامة املصريني  إلى  التركيز اإلعالمي  ليتحول 
وارى الجثث، مع سوء اإلدارة والفساد، الثرى.

ُ
وكرمهم، بينما ت

يــتــذكــر املــصــريــون بـــوضـــوح حــديــث رئــيــســهــم عـــن تفضيله 
استثمار عشرة مليارات جنيه )الدوالر يساوي حوالي 15.70 
جــنــيــهــًا مــصــريــًا( طــلــبــهــا بــعــض املــســؤولــني إلتـــمـــام عمليات 
البنك، لالستفادة من تحقيق  للقطارات في  املطلوبة  الصيانة 
أن  بعضهم  يعرف  كما  عــام،  بعد  جنيه  مليار  يتجاوز  عائد 
 آخر طلب تخصيص ما يقرب من مائة مليار جنيه 

ً
مسؤوال

لتحديث البنية التحتية لسكك حديد مصر وقطاراتها، إال أن 
املثل املصري املعروف »ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع« 
فرض نفسه بقوة، وعجزت املوازنة املصرية عن توفير املبالغ 

املطلوبة إليقاف مسلسل خسائر األرواح.
ــارة  ونــشــرت مــجــلــة اإليــكــونــومــيــســت فــي عــددهــا األخــيــر إشـ
القطار املصري، وتحدثت عن تكرار هذه  إلــى حــادث  موجزة 
الدولي  البنك  أن  إلــى  الــحــوادث في مصر، مشيرة  النوعية من 
قــدم ملصر في مــارس / آذار املاضي نحو 440 مليون دوالر 
إلجراء اإلصالحات الالزمة لشبكة القطارات املتهالكة. وقالت 
املجلة إن هذا املبلغ يمكنه املساهمة في وضع حد لهذه املأساة 
»لو تم إنفاقه بحكمة«، إال أنها ملحت إلى أن ذلك لم ولن يحدث 
العقود  الوطنية توجيه  الحديدية  السكك  بسبب »اعتياد هيئة 

املشبوهة إلى الشركات املدعومة من الجيش«. 
هذا  فــي  العريقة  البريطانية  املجلة  مصداقية  مــدى  أعـــرف  ال 
املوضوع تحديدًا، ولم أسمع بوجود خطط إلجراء إصالحات 
هيكلية مدعومة بمبالغ تتناسب مع حجم العمل املطلوب، وكل 
البديلة  الدولة عن تكلفة الفرصة  ما أذكــره هو ما قاله رئيس 
األمر  تلك اإلصالحات،  تنفيذ  تأجيل  والتي حتمت  الضائعة، 
الذي يؤكد حقيقة أن إنفاق مبالغ كبيرة على تلك اإلصالحات 
ليس من أولويات الحكومة املصرية في الوقت الحالي. وتؤخر 
ــقــطــارات  ــاق عــلــى إصــــالح شــبــكــة ال ــفـ الــحــكــومــة املــصــريــة اإلنـ
ــعــديــد مـــن أوجــــه اإلنـــفـــاق الـــضـــروريـــة،  املـــصـــريـــة، كــمــا عــلــى ال
وبعضها تفرضه نصوص دستورية، بسبب ارتفاع بند خدمة 
العامة  املوازنة  في  يظهر  كما  املصروفات،  العام ضمن  الدين 

للدولة املصرية. 
ورغم غياب الشفافية والصعوبات التي نواجهها في محاوالت 
الوصول إلى األرقام الحقيقية لالقتصاد املصري، تؤكد العديد 
من املصادر املوثوق بها أن عجز املوازنة املصرية، ونسبته إلى 
املطلوب  املــوارد  توجيه  دون  يحوالن  اإلجمالي،  املحلي  الناتج 

نحو إصالح منظومة السكة الحديد في مصر. 
ومع االستمرار في االقتراض محليًا وخارجيًا خالل السنوات 
األخيرة، واالحتفال بإنجازات وهمية من قبيل مد أجل ودائع 
الــبــنــك املــركــزي املــصــري، أو تــجــديــد بعض  لـــدى  دول الخليج 
القروض الخارجية، أو االتفاق مع صندوق النقد الدولي على 
مع  تزامنًا  البيئة،  السندات صديقة  إصـــدار  أو  جــديــد،  قــرض 
ارتفاع معدالت العائد املحلية والعاملية، تزداد نسبة فوائد الدين 
الــواجــب ســدادهــا من إجمالي اإليـــرادات  املستحقة واألقــســاط 
ــه اإلنــفــاق األخـــرى،  املــتــاحــة، وهـــو مــا يتسبب فــي تــراجــع أوجـ
أجندة  على  متأخرة  مرحلة  فــي  تأتي  ببنود  التضحية  لتتم 
املبالغ  استثمار  لحني  تأجيلها  الــرئــيــس  ويفضل  الــحــكــومــة، 

املتاحة والحصول على فوائد عليها!
لــكــل حــكــومــة الــحــق فــي تــرتــيــب أولـــويـــات إنــفــاقــهــا عــلــى النحو 
ــنــيــة فـــي الــقــائــمــني على  ــو افــتــرضــنــا حــســن ال ــ ــراه، ول ــ ــ ــذي ت ــ الـ
أن نختلف معهم في  الطبيعي  األمــور في مصر حاليًا، فمن 
أهلك  الـــذي  الــقــروض  فــخ  فــي  للوقوع  املستسلمة  سياساتهم 
املــحــدودة بعيدًا عن  املـــوارد  فــي توجيه  أخـــرى، وتسبب   

ً
دوال

أولــويــات الــشــعــوب. ولــو كــانــت هــنــاك رائــحــة للديمقراطية في 
الذي لم يحسن  النظام  مصر ألسقط الشعب في االنتخابات 
قيادة البالد، واستبدل نوابه املنوط بهم مراقبة أداء الحكومة. 
أن نتشاجر  الطبيعي  الديمقراطية تمامًا، فمن  أما وقد غابت 
وأن  املحققة،  الكارثية  النتائج  ظل  في  األولــويــات  ترتيب  على 
نواصل ضغوطنا من أجل تقليل عمليات االستدانة املستمرة 

بال هوادة. 
تخفيض الدين العام املصري لم يعد ترفًا، وإيقاف االقتراض 
من الخارج بعد تجاوز الدين الخارجي مطلع العام الحالي 129 
مليار دوالر، وهو ما يمثل نحو ثالثة أضعاف ما كان عليه 
يــزداد  أن  الوقت، قبل  قبل خمس سنوات فقط، أصبح واجــب 
األمر سوءًا، خاصة وأن خبرة السنوات العشر األخيرة أكدت 
الحسابات  عند  تتوقف  ال  االســتــدانــة  فــي  الــتــمــادي  تكلفة  أن 

االقتصادية. 
ــات مصر،  ال تمثل قــطــارات مــصــر وســكــك حــديــدهــا كــل أزمــ
لكن من  إلحاحًا،  أكثرها  يبدو واحــدة من  وإن كانت على ما 
املــؤكــد أن هــنــاك مشكلة كــبــيــرة فــي أغــلــب مــا يــرتــبــط بالبنية 
التحتية في مصر، كما هو الحال في الواليات املتحدة، إال أن 
األخيرة خصص رئيسها مؤخرًا أكثر من 2 تريليون دوالر 
إلصــالحــهــا، قبل أن يفكر فــي بــنــاء قــصــور رئــاســيــة، أو نقل 
حكومته إلى عاصمة إدارية جديدة، أو أي مشروعات أخرى ال 

يكون لها عائد يتجاوز تكلفة اقتراضها.
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