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الكويت: خطة لتأجيل قروض المواطنين
الكويت ـ أحمد الزعبي

تــصــاعــدت املــطــالــب الــداعــيــة إلـــى تــأجــيــل قــروض 
ــهــــر، فــــي ظــل  ــدة 6 أشــ ــ املـــواطـــنـــن فــــي الـــكـــويـــت ملـ
ــن الـــقـــيـــود الــتــي  الـــضـــغـــوط املـــالـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــ
فيما كشف  الجديد،  فيها جائحة فيروس كورونا  تسببت 
»العربي الجديد« أن مجلس الوزراء أبدى  مصدر حكومي لـ
القروض، خاصة في ظل حالة  موافقة مبدئية على تأجيل 
الحكومة  تــفــرضــه  الـــذي  الــجــزئــي  للحظر  الشعبي  الــرفــض 
حــالــيــا وتــعــلــيــق الــعــمــل فـــي الــعــديــد مـــن األنــشــطــة ملــواجــهــة 
الوباء. وقال املصدر الحكومي إنه في حالة موافقة مجلس 
الـــــــوزراء خــــال األيـــــام املــقــبــلــة عــلــى مــقــتــرح تــأجــيــل أقــســاط 
قروض املواطنن ملدة 6 أشهر مقبلة، فإن التكلفة اإلجمالية 
للتأجيل ستبلغ ما يقرب من 1.4 مليار دوالر، مشيرا إلى أن 
املقترح قد يتضمن كافة القروض مثل القروض اإلسكانية 
ــــروض أصــحــاب  واالســتــهــاكــيــة واالئــتــمــانــيــة فــضــا عـــن قـ
بعد  الحكومة  أن  وأكـــد  واملــتــوســطــة.  الصغيرة  املــشــروعــات 
التوافق مع نواب مجلس األمة )البرملان( ستقوم بالتنسيق 

مع البنك املركزي من أجل دعم املقترحات، التي تهدف إلى 
تخفيف األعــبــاء عــن املــواطــنــن بسبب تــداعــيــات اإلجـــراءات 
انتشار كــورونــا. وكشف املصدر أن عددا  املتخذة للحد من 
من نواب مجلس األمة، التقوا برئيس الوزراء الشيخ صباح 
الخالد الصباح، خال مطلع األسبوع الجاري وتم التفاهم 
بشأن مقترح تأجيل أقساط قروض املواطنن خال الفترة 
املــقــبــلــة، مــرجــحــا بـــدء تطبيق قـــرار تــأجــيــل األقـــســـاط مطلع 
إبـــريـــل/ نــيــســان املــقــبــل. وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة تأجيل 
قروض الوافدين، أشار املصدر إلى أن األمر قيد الدراسة، ولم 
يتم التوافق بشأن الخطوة حتى اآلن، لكنه رجح أن يشمل 
الخبير االقتصادي  املواطنن فقط. من جانبه، قال  املقترح 
»مقترح  إن  الجديد«  »العربي  لـ بوخضور  حجاج  الكويتي 
تأجيل أقساط القروض خطوة جيدة ولكنها ليست الوحيد 
ألزمة االقتصاد الكويتي واألوضاع املعيشية املتضررة من 
تداعيات الجائحة والتي تتطلب املزيد من اإلجــراءات التي 

تضمن حياة كريمة للمواطنن«.
إلى تأجيل  التواصل االجتماعي، دعا نشطاء  وعبر مواقع 
ســداد قــروض املواطنن ملــدة 6 أشهر على غــرار العديد من 

دول املــنــطــقــة، فــيــمــا طــالــب الــبــعــض بــإســقــاط الـــقـــروض عن 
املــواطــنــن بشكل كــامــل. وتعيش الــكــويــت واحـــدة مــن أســوأ 
أزمــاتــهــا االقــتــصــاديــة؛ بسبب تــأثــيــرات كــورونــا وانخفاض 
أسعار النفط، املصدر الرئيس ألكثر من 90% من اإليــرادات 
املالية، خليفة حمادة، في سلسلة  الحكومية. وتوقع وزيــر 
»تويتر«،  عبر  الرسمي  املالية  وزارة  على حساب  تغريدات 
نــهــايــة فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املــــاضــــي، أن تــســّجــل بـــــاده عــجــزًا 
في  مــلــيــار دوالر(،   177.28( ديــنــار  مــلــيــار   55.4 بـــ  تــراكــمــيــا 
األعوام الخمسة من السنة املالية الحالية 2020 /2021 حتى 
2024 /2025. ووصف أستاذ االقتصاد في جامعة الكويت، 
محمد الهاجري، خطوة تأجيل قروض املواطنن بـ »تأجيل 
الــحــكــومــة أرادت تــهــدئــة التصعيد  إلـــى أن  األزمـــــة«، مــشــيــرا 
النيابي األخير من خال خطوات تهدف إلى إرضاء النواب 

الذين يسعون إلى كسب التأييد الشعبي لدى ناخبيهم.
وتساءل الهاجري خال اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«: 
الجائحة؟«،  لتداعيات  األكبر  العبء  البنوك  »هل ستتحمل 
مــشــيــرا إلـــى أن الــخــطــوة قــد تــضــر بــالــقــطــاع املــصــرفــي الــذي 

واجه مخاطر كبيرة خال العام املاضي.

ــد، عــــن تـــراجـــع  ــ ــ كــشــفــت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، أمـــــس األحـ
الخارج  إلــى  بــاإلمــارات  العاملن  تحويات  إجمالي 
سنوي،  أســـاس  على  باملئة   3.9 بنسبة   ،2020 خــال 
كــورونــا  لجائحة  املسبوقة  غير  الــتــداعــيــات  بضغط 

وانخفاض أسعار النفط.
ــادرة فـــي تــقــريــر املــراجــعــة  وأظــــهــــرت الــبــيــانــات الــــصــ
ــاراتــــي، أن إجــمــالــي  الــربــعــيــة لــلــمــصــرف املـــركـــزي اإلمــ
مــلــيــار   43.2( ــــم  درهـ مــلــيــار   158.8 بــلــغ  الــتــحــويــات 
بلغت  التحويات  كانت  املاضي.  العام  دوالر( خــال 
 .2019 خـــال  دوالر(  مــلــيــار   45( درهــــم  مــلــيــار   165.2
الــدولــي، هي ثالث  واإلمـــارات، بحسب بيانات للبنك 

أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــتــحــويــات الــنــقــديــة فـــي الــعــالــم بعد 
الـــواليـــات املــتــحــدة والــســعــوديــة. وأفـــــادت الــبــيــانــات، 
بأن أقل تحويات فصلية خال العام املاضي كانت 
بالربع الثاني بقيمة 38.2 مليار درهم )10.4 مليارات 
دوالر( والــذي شهد ذروة اإلجـــراءات ملواجهة تفشي 
الجائحة. وكانت أعلى تحويات فصلية خال العام، 
الجائحة بقيمة  أي قبل تفشي  األول  بالربع  سجلت 
بــالــربــع  ثــم  دوالر(،  مــلــيــار   11.3( ــم  درهــ مــلــيــار   41.4
دوالر(،  مـــلـــيـــارات   10.9( درهــــم  مــلــيــار   40.1 الــثــالــث 
والربع األخير 2020 بمقدار 39.1 مليار درهم )10.6 
البيانات  الــهــنــود، وفــق  مــلــيــارات دوالر(. واســتــحــوذ 

بواقع  التحويات  من  األكبر  النسبة  على  الرسمية، 
31.1 باملئة من اإلجمالي بالربع األخير من العام، ثم 
الباكستانيون 12.2 باملئة، والفيليبينيون 7.1 باملئة.
ــــب أكــــثــــر مــــن 80 بـــاملـــئـــة مــــن ســكــان  ــانـ ــ ويـــشـــكـــل األجـ
الــبــالــغ عــددهــم 9.5 مــايــن نسمة تقريبا،  ــارات،  ــ اإلمـ
وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا، مثل 

الهند وباكستان وبنغادش.
وتـــعـــانـــي اإلمــــــــارات أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة غــيــر مــســبــوقــة، 
بــعــد الــضــربــة املـــزدوجـــة لــتــداعــيــات فـــيـــروس كــورونــا 
تراجع  انعكس على  والــذي  النفط،  أسعار  وانخفاض 
تــحــويــات الـــوافـــديـــن لــلــخــارج وســـط انــكــمــاش النمو 

بــقــطــاعــات اســتــراتــيــجــيــة مــثــل االســـتـــثـــمـــار األجــنــبــي 
والعقارات والسياحة. كما تراجع أداء القطاع املصرفي، 
إذ انخفضت أربـــاح الــبــنــوك املــدرجــة فــي أســـواق املــال 
العام 2020 بنسبة 44% على أساس  اإلماراتية خال 
اإليــرادات وارتفاع املخصصات  سنوي، وسط تقلص 
ملــواجــهــة تــداعــيــات فـــيـــروس كـــورونـــا. واســـتـــنـــادًا إلــى 
إفـــصـــاحـــات الـــبـــنـــوك املـــقـــيـــدة فـــي بـــورصـــتـــي أبــوظــبــي 
ودبي، يتبن أن أرباح 19 بنكا إماراتيا انخفضت إلى 
25.3 مليار درهم )6.9 مليارات دوالر(، مقارنة بنحو 

12.32 مليار دوالر في الفترة نفسها من 2019.
)األناضول، العربي الجديد(

تراجع تحويالت العاملين باإلمارات 3.9% في 2020

نمو إنتاج 
األجهزة 
المنزلية

ذكــرت بيانات من وزارة 
وتكنولوجيا  الصناعة 
قـــطـــاع  أن  املــــعــــلــــومــــات، 
ــزة املـــنـــزلـــيـــة فــي  ــ ــهــ ــ األجــ
الــصــن سجل زيـــادة في 
ــاج فــــي الــشــهــريــن  ــ ــتـ ــ اإلنـ
ــن هــــذا الـــعـــام.  األولــــــن مـ
وخـــــــــــــــال الـــــــفـــــــتـــــــرة مـــن 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
ــــر/ شــــبــــاط،  ــرايـ ــ ــبـ ــ إلـــــــى فـ
ــاج الـــثـــاجـــات  ــ ــتـ ــ بـــلـــغ إنـ
والغساالت حوالي 12.1 
مــلــيــون  و13.1  مــلــيــونــا 
ــي،  ــوالــ ــتــ وحــــــــدة عــــلــــى الــ
بزيادة 83 باملائة و68.2 
ــــى أســـــــاس  ــلـ ــ بـــــاملـــــائـــــة عـ
ســنــوي. وقــالــت الــــوزارة 
مــكــيــفــات  ـــعـــي 

ّ
مـــصـــن إن 

ــادة  ــ ــواء شــــهــــدوا زيــ ــ ــهـ ــ الـ
بــنــســبــة 70.8  إنــتــاجــهــم 
ــة عـــلـــى أســــاس  ــائــ فــــي املــ
ســــــنــــــوي إلــــــــــى حـــــوالـــــي 
هذه  خــال  مليون   29.4
الــفــتــرة. وفــي عــام 2020، 
ــلـــغ إنــــتــــاج الــــبــــاد مــن  بـ
الـــثـــاجـــات والـــغـــســـاالت 
و80.4  مـــلـــيـــونـــا   90.2
مــلــيــونــا عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
املـــائـــة  فــــي   8.4 ــادة  ــ ــزيـ ــ بـ
و3.9 في املائة عن 2019، 
إنتاج  في حن انخفض 
في   8.3 الــهــواء  مكيفات 
املائة على أساس سنوي 

إلى 210.6 ماين.

C

إيران تطبع النقود لتعويض عجز الموازنة
أكد محافظ البنك المركزي اإليراني، عبد الناصر همتي، 
تعرضه  رغم  الصمود  من  تمكن  إيران  اقتصاد  أن 
جائحة  وتداعيات  الشاملة  األميركية  للعقوبات 
بالتدرج  خروجه  إلى  مشيرًا  الجديد،  كورونا  فيروس 
للعام  والثالث  الثاني  الموسمين  في  الركود  حالة  من 
حتى  يوليو/تموز   21 من  الفترة  في  الماضي  اإليراني 
البنك  محافظ  وكشف   .2020 األول  ديسمبر/كانون   20
طباعة  على  عملت  اإليرانية  الحكومة  أن  المركزي، 
وقال  الماضيين.  العامين  خالل  الموازنة  لتأمين  النقود 
 ،2020 العام  مطلع  إيران  في  كورونا  تفشي  قبل  إنه 

كان االقتصاد اإليراني على أعتاب تسجيل نمو إيجابي.

400 ألف مستفيد من الحد األدنى لألجور في قطر
قال الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر 
لدى ألمانيا، إن قانون الحد األدنى لألجور سيصب بشكل 
مباشر في مصلحة أكثر من 400 ألف عامل وعائالتهم 
في الخارج، لتصبح دولة قطر بذلك الدولة األولى في 
لألجور،  تمييزي  غير  أدنى  حدًا  تطبق  التي  المنطقة 
العمل  لقوانين  التاريخية  اإلصالحات  سلسلة  إطار  في 
في الدولة. وأضاف: »لضمان التطبيق الصارم للقانون 
الجديد وضعت الحكومة آليات قانونية لتعزيز الكشف 
عن المخالفات، وفرض عقوبات فورية، وزيادة عدد 
على  القانون  نص  كما  المفاجئة،  التفتيشية  الزيارات 
تشكيل لجنة مختصة لضمان تطبيق القانون الجديد«.

السيطرة على تسرب نفطي في ليبيا
إن  أمس،  ليبيا،  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  قالت 
أحد  قرب  نفطي  تسرب  على  سيطرت  طواقمها 
الحقول الواقعة شمالي البالد. وذكرت المؤسسة في 
»فيسبوك«،  بموقع  الرسمية  صفحتها  على  منشور 
التابعة  النقل  خطوط  أحد  في  وقع  التسرب  أن 
الفرق  »تمكنت  وأضافت:  النفطي.  الظهرة  لحقل 
تتأثر  ولم  التسرب«.  وإصالح  العمل  إتمام  من   الفنية 
المؤسسة؛  بحسب  الحقل،  في  اإلنتاجية  العمليات 
فيما لم تعلن عن أسباب التسرب. وحقل الظهرة، أحد 
نهاية  في  اكتشف  ليبيا،  في  النفطية  الحقول  أقدم 

خمسينات القرن الماضي.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

أثبتت أزمة توقف املالحة في قناة 
السويس بسبب جنوح سفينة 

يابانية للعالم كله أن القناة ال 
تزال رقما صعبا في نقل التجارة 
الدولية، حيث ال تزال تنقل %12 
منها رغم املنافسة، و10% من 
إمدادات النفط، ونحو 30% من 

حركة سفن الحاويات يوميا، 
وأنه رغم الحديث عن مشروعات 

منافسة لقناة السويس سواء برية 
أو بحرية، إال أن الحادث األخير 

أكد مجددا أهمية القناة كأبرز ممر 
مائي عاملي، وأنها ال تزال األرخص 

في نقل السلع والبضائع وفي 
مقدمتها الطاقة من نفط وغاز 

ووقود، وأنه عقب وقوع الحادث 
الحالي ارتبك االقتصاد العاملي، 
خاصة أسواق النفط وسالسل 

الشحن التوريد وشركات التأمني.
لكن ماذا بعد انتهاء األزمة؟ 

ال أقصد هنا الفترة التالية للحادث 
مباشرة، وما يعقبها من مسارعة 

شركات عاملية إقامة دعاوى 
قضائية أمام املحاكم تقدر قيمتها 

بنحو3.1 مليارات دوالر لتغطية 
الخسائر التي تكبدها أصحاب 

البضائع وسفن شحن البضائع 
التي تأخرت بسبب أزمة املالحة 

الحالية في القناة، وال أقصد 
الصعاب التي ستواجهها املوانئ 
البحرية حيث من املتوقع حدوث 

اختناقات بها عقب معاودة تدفق 
سفن الشحن عبر القناة، وال 

الصعاب التي ستواجهها سالسل 
التوريد العاملية، بخاصة تجار 

التجزئة األوروبيون واألميركيون، 
لكن ما أقصده هنا هو هل 

سيبحث العالم عن وسيلة نقل 
أخرى تكون بديال لقناة السويس، 

أقصر طريق يربط بني الشرق 
والغرب، هل ستجدد األزمة الحالية 

الحديث عن املشروعات املنافسة 
للقناة؟

أمس جاءت اإلجابة عن السؤال 
األخير من طهران حيث دعا سفير 
إيران لدى موسكو، إلى تفعيل ممر 
»شمال – جنوب« الدولي بديال عن 

 إنه يختصر 
ً
قناة السويس، قائال

زمن وتكاليف الشحن الدولي 
بنسب كبيرة، ويجنب املالحة 
أزمات تعطل القناة. ويختصر 

الزمن حتى 20 يومًا والتكاليف 
حتى 30% وهو يعد خيارًا أفضل 
كبديل عن قناة السويس في مجال 

الترانزيت«.
لكن الحديث عن منافسة قناة 

السويس ليس بالسهولة، خاصة 
أن مشروعات بديلة تم طرحها ولم 

تر النور، ومثل هذه املشروعات 
في حاجة الستثمارات ضخمة 
تقدر بمليارات الدوالرات، كما 

تحتاج إلى سنوات للتنفيذ، كما 
أن املشروعات الحالية املنافسة 
لقناة السويس لم تشكل خطرا 
بعد عليها، سواء طريق الحرير 
الصيني أو توسعة قناة بنما، أو 

طريق رأس الرجاء الصالح، أو 
حتى املشروع الذي تتحدث عنه 

دولة االحتالل منذ سنوات وتجدد 
الحديث عنه مع تطبيع العالقات 

مع اإلمارات. قناة السويس ستظل 
لسنوات شريان النقل العاملي، ولن 

يستطع منافسوها إزاحتها عن 
موقعها في نقل التجارة الدولية 

بسهولة.

ما بعد أزمة قناة 
السويس

Monday 29 March 2021
االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة
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عدنان عبد الرزاق

صــــادق الــنــظــام الـــســـوري، مـــؤخـــرًا، عــلــى عقد 
الروسية  النفط لشركة »كابيتال«  تنقيب عن 
فــي ســوريــة. وبــهــذا االتــفــاق ســتــأخــذ الشركة 
ــا فــــي الـــتـــنـــقـــيـــب عــن  ــقـــا حـــصـــريـ ــة حـ ــيــ الــــروســ
الــبــتــرول وتــنــمــيــتــه فـــي الــبــلــوك الــبــحــري رقــم 
1 بــاملــنــطــقــة االقــتــصــاديــة الــخــالــصــة لــســوريــة 
املــتــوســط، مقابل ســاحــل محافظة  البحر  فــي 
طــرطــوس حــتــى الــحــدود الــبــحــريــة الجنوبية 
كيلومترا   2250 بمساحة  اللبنانية  السورية 
مــربــعــا. وحــســب الــعــقــد الــــذي يــــراه مــراقــبــون 
السيطرة على مقدرات  لروسيا في  استمرارا 
ــا الــتــي  ــهـ ــونـ ــة الســـــتـــــرداد ديـ وثــــــــروات ســــوريــ
فــإن مدته تقسم  األســـد،  لنظام بشار  قدمتها 
إلى فترتني، األولى فترة االستكشاف ومدتها 
48 شهرًا تبدأ بتوقيع العقد، ويمكن تمديدها 
36 شــهــرا إضــافــيــة، والــفــتــرة الــثــانــيــة، مرحلة 
للتمديد مدة  التنمية ومدتها 25 عاما قابلة 

خمس سنوات إضافية.
وحول تفاصيل العقد، قال الخبير االقتصادي 
»العربي الجديد«:  السوري سمير سعيفان، لـ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــفــــاق  ــر الــــتــــوســــع فــــي اإلنــ ــبـ تـــســـعـــى لــيــبــيــا عـ
الــحــكــومــي بـــمـــوازنـــة مــقــتــرحــة تـــقـــدر بنحو 
دوالر(  مليار   21.5 )نحو  دينار  مليار   96.2
لتحسني املستوى املعيشي بعد سنوات من 
التنموية  املشاريع  في  واملساهمة  التقشف، 
للخروج من الركود االقتصادي. وفي املقابل 
طـــالـــب خـــبـــراء اقــتــصــاد بـــضـــرورة تخفيض 
اللجنة  املقترحة. وقــال عضو  املــوازنــة  حجم 
بالكور،  املنعم  عبد  الــنــواب،  بمجلس  املالية 
إن هناك  الجديد«  »العربي  لـ في تصريحات 

العقد،  ملــدة  بالنسبة  الــخــرق  توضيح  علينا 
ــــواد املــخــصــصــة لــذلــك فــيــه فــتــرة  إذ حــــددت املـ
االســتــكــشــاف بـــ6 ســنــوات للنفط و 8 سنوات 
ــدد الــتــي  لــلــغــاز، وهـــي مـــدة تــمــاثــل ضــعــفــي املــ
عـــادة، كما تحدد  العقود  فــي مثل هــذا  تمنح 
ــاج بــــــ25 ســنــة قــابــلــة لــلــتــمــديــد 5  ــتــ فـــتـــرة اإلنــ
سنوات بقرار املقاول أي 30 سنة، بينما هي 
التمديد  ويكون  سنة   20 املماثلة  العقود  في 

بقرار من الحكومة وليس املقاول.
وكـــــان عــقــد الــتــنــقــيــب بـــني الـــشـــركـــة الــروســيــة 
ــرم فــي شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان عــام  بــ

ُ
والــنــظــام أ

2020، وصادقت الحكومة عليه يوم 16 آذار/
العقد،  لنفقات  بالنسبة  أمــا  الــجــاري.  مـــارس 
الــتــزم  االتـــفـــاق،  أنـــه »حــســب  يضيف سعيفان 
املـــقـــاول بــإنــفــاق 13 مــلــيــون دوالر فــقــط خــال 
كامل فترة التنقيب وعملياتها للنفط والغاز، 
وهــذا ال يزيد عــن 10% مــن املبلغ الــذي يجب 
أن يلتزم املقاول بإنفاقه، ففي الحقول البرية 
كـــان االلـــتـــزام بــاإلنــفــاق قــبــل 30 عـــام مـــن قبل 
املقاولني خال فترات للتنقيب ال يقل عن 15 
– 25 مليون، بينما اآلن أي عقد بحري يتطلب 
نــفــقــات أكـــبـــر بــكــثــيــر يــجــب أال تــقــل عـــن 100 

مــطــالــبــة بــتــخــفــيــض حــجــم املــــوازنــــة الــعــامــة 
ـــدمـــت 

ُ
ق ــة  ــ ــوازنـ ــ املـ أن  مــضــيــفــا   ،%15 بــنــســبــة 

بــعــجــالــة مــن قــبــل حــكــومــة الـــوحـــدة الوطنية 
بــشــأن كيفية صــرف  إلـــى تفاصيل  ونــحــتــاج 
األمـــــــوال. ورأى عــضــو الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة 
الــدولــة االســتــشــاري، علي السويح،  بمجلس 
»الــعــربــي  ــة عــشــوائــيــة، مــوضــحــا لـــ أن املـــوازنـ
الجديد« أنه ال توجد معايير يمكن االستناد 
إليها فــي صــرف األمـــوال. ودعــا إلــى ضــرورة 
ــا، ودعــم  الــتــركــيــز عــلــى مــلــف جــانــحــة كـــورونـ

الشبكة العامة للكهرباء.
ــال أســـتـــاذ االقــتــصــاد بــجــامــعــة مــصــراتــة،  وقــ
مختار اجديد، إن الحكومة أطلقت يدها في 
التوسع باإلنفاق العام دون قراءة املؤشرات 
لن  املرتفع  الصرف  إن سعر  إذ  االقتصادية، 
ينخفض خال العام الحالي، مما تسبب في 

زيادة معاناة املواطنني.
ويــعــتــمــد االقـــتـــصـــاد الــلــيــبــي عـــلـــى الــقــطــاع 
الــنــفــطــي اعــتــمــاًدا كــلــًيــا فــي تسيير الــنــشــاط 
إذ تساهم صادراته بما ال يقل  االقتصادي، 
عن 96% من إجمالي الصادرات الكلية للباد، 
كــمــا أن إيـــراداتـــه تــســاهــم بتمويل مــا يــقــارب 

مليون دوالر. هذا يعني أن الشركة تريد إبرام 
العقد وانتظار تطور األوضاع في سورية«.

كما  النفط،  إنتاج  تقاسم  أن  ويؤكد سعيفان 
ورد في العقد باملواد 7.1 و7.2 و7.2.1 و7.5، 
النفط كحق  إنــتــاج  مــن   %12.5 بنسبة  يحدد 
الدولة، ويقوم املقاول باستامها وتسويقها 
لصالح الحكومة، ويــبــدو مــن ذلــك أن الــروس 
وقت  بأسرع  النظام  من  الــديــون  سيستردون 
مــمــكــن، إذ يــنــص الــعــقــد عــلــى اقــتــطــاع نسبة 
الخبير  سعيفان،  ويشير  اإلنــتــاج.  من  كبيرة 
األقـــرب للتحقق هو  الــوضــع  أن  إلــى  النفطي، 
إنتاج نفط أقل من 25 ألف برميل في اليوم، ألن 
املنطقة تتمتع بالغاز واحتمال وجود النفط 
فيها ضعيف، كما أن السعر األقــرب للمنطق 
هو أقل من 70 دوالر للبرميل. ويرى مراقبون 
ــر بــعــقــد شـــركـــة »كــابــيــتــال«  ــبـ أن املــشــكــلــة األكـ
الــروســيــة، كــان حــول تقاسم إنــتــاج الــغــاز، ألن 
احتمال اكتشاف الغاز أكثر من النفط في تلك 
املنطقة. وحسب بيانات رسمية، تراجع إنتاج 
سورية النفطي من نحو 400 ألف برميل، إلى 
نحو 30 ألف برميل في املناطق التي يسيطر 

عليها نظام بشار األسد.

90% مــن إجــمــالــي اإليـــــرادات الــعــامــة، حسب 
بيانات رسمية. وحدد مجلس إدارة مصرف 
ليبيا املركزي سعر صرف موحدا جديدا في 
أنحاء الباد عند 4.48 دنانير للدوالر الواحد 
بدال من السعر القديم )1.4( دينار، بتخفيض 
املحلل  واستغرب   .%70 بنحو  العملة  قيمة 
املالي، سالم حميدان، املطالبة بتعديل سعر 
الصرف من جانب واحــد وبــدون تنسيق مع 

السياسات االقتصادية واملالية. 
أنه  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  فــي  وأضـــاف 
الــبــاحــثــون بالقيم  االقــتــصــاد، يهتم  فــي علم 
االعتبار  فــي  نــأخــذ  حيث  الثابتة  الحقيقية 
الجارية  األســعــار  تعتبر  وال  التضخم  عامل 

أرقاما  تعطي  ألنها  مقارنة  أو  دراســـة  محل 
ــذا مـــا ينطبق  مــغــلــوطــة وغــيــر صــحــيــحــة وهــ
على امليزانية العامة. وقــال: إال أن االقتصاد 
الــلــيــبــي تـــجـــاوز فــيــه الـــديـــن الـــعـــام )املــحــلــي( 
الحدود املقبولة حيث وصل الدين العام إلى 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  أكثر من 200% من 

وبالتالي وقعنا في مأزق مالي.
ــلـــت الـــبـــاد  ــنــــوات مــــن الــــحــــرب، دخـ ــعـــد ســ وبـ
نالت  مؤقتة  بتعيني حكومة  مرحلة جديدة 

ثقة البرملان في 10 مارس/ آذار املاضي. 
وعلى صعيد توحيد املؤسسات الحكومية، 
مفتاح  الــعــام،  التخطيط  رئيس مجلس  قــال 
ــــات بــني  ــــسـ ــــؤسـ ــج املـ ـــ حـــــريـــــز، إن عـــمـــلـــيـــة دمــ
الحكومتني تسير بشكل طبيعي، وهناك ما 
يقرب مــن 145 مؤسسة مــوحــدة. وأشـــار إلى 
يقرب  الطرفني وحالًيا  تعاونا بني  أن هناك 
35 ملفا فــي هـــذا الــصــدد مــن االنــتــهــاء. ومــن 
بحكومة  الصناعة  وزارة  وكيل  أكــد  جانبه، 
»العربي  الوحدة الوطنية، فتحي الهاشمي، لـ
الجديد« أنه خال أسبوع، سيتم دمج وزارة 
والبيضاء  طرابلس  حكومتي  بني  الصناعة 

بشكل كامل، باإلضافة إلى وزارة االقتصاد.

مطالب بتخفيض موازنة ليبيا 15%عقد نفط مع روسيا يبّدد حقوق السوريين

فايزر تتوقع وصول 
مبيعات لقاحها إلى 15 
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عواصم ـ العربي الجديد

لــــم يـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى الــلــقــاحــات 
املضادة لفيروس كورونا في العديد 
الــدول حــول العالم ومنها بلدان  من 
مهن  فــي  للعاملني  اخــتــيــاريــا  أمـــرا  خليجية، 
مــرتــبــطــة بــتــعــامــات مــبــاشــرة مـــع الــجــمــهــور، 
فـــاألمـــر أضـــحـــى إلـــزامـــيـــا، لــتــصــبــح الــوظــائــف 
مــرهــونــة بــالــحــصــول عــلــى الــتــطــعــيــم، وربــمــا 
ــفــــني إلــــــى املـــســـافـــريـــن  يـــتـــخـــطـــى األمــــــــر املــــوظــ

واملتسوقني وحتى رواد املقاهي.
العاملية مؤخرًا  الــشــركــات  مــن  العديد  وبـــدأت 
ــفـــة«  ــيـ لــــقــــاح ال وظـ اتـــــبـــــاع ســــيــــاســــة »ال  فـــــي 
ــــدد، كـــمـــا أعـــربـــت  ــــجـ ــع الـــعـــامـــلـــني الـ خـــاصـــة مــ
شــركــات طــيــران عــن جعل اللقاح أمــرًا إلزاميا 
يــطــاول األمــر  بــأن  للموظفني، وســط توقعات 
أيضا قريبا، ال سيما في ظل تسابق  الركاب 
ــة نــحــو إصــــدار  ــ ــيـ ــ الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول األوروبـ
اللقاح.  »جــواز سفر أخضر« للحاصلني على 
التنفيذيني  الــرؤســاء  أبــدى بعض  البداية  في 
فــي شــركــات عــاملــيــة وبــنــوك اســتــثــمــار وحتى 
ساسل تجارية، حرصهم الشديد على تلقي 
مــوظــفــيــهــم الــتــطــعــيــم ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا 
مــن خــال حــوافــز عــدة منها مــزايــا نقدية. في 
الواليات املتحدة، يمنح تاجر التجزئة »ليدل« 
الـــلـــقـــاح،  تــلــقــي  مـــقـــابـــل  دوالر   200 مــوظــفــيــه 
»ألـــدي« و»دوالر جنرال«  مــن  كــل  بينما يقدم 
و»تريدر جوز« ساعات إضافية من األجر لكل 
جــرعــة مــن الــلــقــاح. كــمــا تــقــدم خــدمــة توصيل 
كـــارت« حافزًا  »إنــســتــا  اإلنــتــرنــت  البقالة عبر 
واملتعاقدين.  للعاملني  دوالرًا   25 قــدره  ماليا 
و»دانــون«  »شوباني«  الزبادي  ُصناع  ويقدم 
إجــــازة مــدفــوعــة األجــــر تــصــل إلـــى 6 ســاعــات. 
كــمــا أعــلــنــت شــركــة »دانــــــون« الــفــرنــســيــة أنــهــا 
ستغطي تكلفة التلقيح في الدول التي ال تقدم 
من  العديد  ويعتبر  مجانا.  اللقاح  ملواطنيها 
املديرين التنفيذيني أنفسهم قادة املعركة ضد 
الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 2.6 مليون 
مــشــاعــر مناهضة  أي  شــخــص، ويـــعـــارضـــون 
دول  فــي  كبير  بشكل  تــــزداد  والــتــي  للتلقيح، 

مثل الواليات املتحدة وفرنسا وروسيا.
ــن الـــعـــام  ــ ــرة مـ ــ ــيــ ــ ــر األخــ ــ ــهـ ــ وعــــلــــى عـــكـــس األشـ
فــي نقص  أن املشكلة تكمن  املــاضــي، ال يبدو 
اللقاح، وإنما في عزوف الكثيرين عن تلقيه، 
األمر الذي يقلق الكثير من الشركات العاملية 
في مختلف املجاالت التي تضررت كثيرا من 
فضا  عنه،  الناجمة  والقيود  الــوبــاء  انتشار 
عــن ضــخ العديد مــن شــركــات األدويـــة الكبرى 
مليارات الدوالرات في تطوير لقاحات، وبدأت 
في إنتاج كميات منها وترغب في تسويقها 
أربــاح توصف  أنفقته وتحقيق  الســتــرداد ما 

بالخيالية.
الــعــالــم  فــــي  أعـــطـــت 107 دول ومـــنـــاطـــق  فـــقـــد 
لسكانها أكثر من 200 مليون جرعة فقط من 
بحسب  كورونا،  لفيروس  املضادة  اللقاحات 
حصيلة أعــدتــهــا وكــالــة فــرانــس بـــرس، نهاية 
فبراير/ شباط املاضي، استنادا إلى مصادر 
التطعيم  عــمــلــيــات  مـــن  وتـــّمـــت %45  رســمــيــة. 
فــي دول مــجــمــوعــة الــســبــع الــغــنــيــة )الـــواليـــات 
وفرنسا  وأملــانــيــا  وبريطانيا  وكــنــدا  املــتــحــدة 
التي يمثل  الـــدول  وإيطاليا والــيــابــان(، وهــي 

سكانها 10% فقط من سكان العالم.
لبنك  التنفيذي  الرئيس  وقال جيمي ديمون، 
االستثمار األمــيــركــي »جــي بــي مــورغــان« في 
مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ في وقت سابق 

مــن مـــارس/ آذار الــجــاري: »أعــتــقــد أن مــا نود 
اتباعه هو ثقافة الثواب والعقاب، فنحن نريد 
أن يــحــصــل الـــنـــاس عــلــى الــلــقــاح، ونــعــتــقــد أن 

الحصول عليه أفضل بكثير من تجنبه«.
وأوضح ديمون أن »جي بي مورغان لن يجعل 
التلقيح إلزاميا في الوقت الراهن نظرًا لبعض 
الــشــواغــل الــقــانــونــيــة، لــكــن شـــركـــات الــطــيــران 

والشركات الفندقية قد تحاول القيام بذلك«.
وتــخــتــلــف مــشــروعــيــة الــشــركــات الــتــي تطالب 
عــمــاءهــا وعــمــالــهــا بــالــحــصــول عــلــى الــلــقــاح 
مــن بــلــد إلـــى آخــــر، فــفــي الــعــديــد مــن الــواليــات 
العمالة  تسريح  العمل  لــرب  يمكن  األميركية، 
ــــذي يــمــكــن أن يــكــون  ألي ســبــب قـــانـــونـــي، والــ

رفض االمتثال الستراتيجية اللقاح.
وحــتــى اآلن، تــشــتــرط نــســبــة تــقــل عــن 1% من 
كافة  املتحدة حصول  الــواليــات  في  الشركات 
الــعــامــلــني عــلــى لــقــاح كـــورونـــا، بينما تخطط 
اللقاح  على  للحصول  الشركات  من  فقط   %6
ــره بــالــفــعــل، وفـــقـــا ملــســح أجــرتــه  ــوفـ بــمــجــرد تـ
في مجال  العاملة  منديلسون«  »ليتلر  شركة 

قضايا العمل والتوظيف.
الــدول التي تتميز بتقديم حماية أقوى  وفــي 
لــلــعــمــالــة، يــتــجــنــب املـــســـؤولـــون الـــتـــحـــدث في 
األمر. فقد قالت الحكومة البريطانية إن األمر 
لتحديد سياسات تحصني  للشركات  متروك 
قواها العاملة، لكن أولئك الذين يصرون على 

التطعيم سيكون لديهم طابع تمييزي.
ــتــــار الــــعــــديــــد مـــــن املــــديــــريــــن  وعــــــــــادة مـــــا يــــخــ
التنفيذيني اإلقناع على اإللــزام، حرصا منهم 
عــلــى عـــدم االنـــجـــرار إلـــى مــنــازعــات قضائية. 
للتلقيح  دعوتهم  فعالية  ستكون  وبالتأكيد 
حاسمة في إعادة فتح االقتصاد العاملي، بما 
في ذلك مكاتب العمل التي يعمل بها مايني 
مع  املباشر  التواصل  من  قليل  العمال وســط 

العماء.
وقـــال آالن جـــوب، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
»يــونــيــلــيــفــر«، وفـــق تــقــريــر لــوكــالــة بلومبيرغ 
يوقع  إنــه  املاضي  األسبوع  نهاية  األميركية، 
رســـائـــل أســبــوعــيــة ملــوظــفــي شـــركـــتـــه، الــبــالــغ 
التطعيم متى  ألــفــا، لحثهم على  عــددهــم 150 
الشركة  أنــه دعــا طبيب  كــان ذلــك ممكنا. كما 
في  اللقاح  على  للحصول  املوظفني  لتشجيع 
ــعــقــد مرتني 

ُ
االجــتــمــاعــات االفــتــراضــيــة الــتــي ت

شهريا ويشارك فيها نحو 14 ألف عامل. وفي 
التنفيذيني  الرؤساء  بدأ بعض  الوقت نفسه، 
اتـــبـــاع فــكــرة الــــقــــدوة. إذ قــــال مــــارك شــنــايــدر، 

إذا  إنــه  »نــســتــلــه«،  لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس 
كــان الــلــقــاح متاحا لــه حــالــيــا، »فــســوف أتلقى 
التطعيم أمام جميع موظفينا ألكون نموذجا 
ُيحتذى به«. لكن شركات أخرى تتخذ موقفا 
أكثر تشددًا. فعلى سبيل املثال تخطط شركة 
»بيمليكو بامبرز« البريطانية التباع سياسة 
الــجــدد. كما  العاملني  »ال لقاح ال وظيفة« مع 
أعــربــت شــركــة الــطــيــران األمــيــركــيــة »يونايتد 
إيــراليــنــز« عــن رغبتها فــي جــعــل الــلــقــاح أمــرًا 
املــخــاوف.  أمــر يثير  إلــزامــيــا للموظفني، وهــو 
إنفستمنتس«، وهــي  »أوســــم  وتــعــتــزم شــركــة 
شركة إسرائيلية تابعة لشركة »نستله«، منع 
تعافيهم  أو  تلقيحهم  يتم  لم  الذين  املوظفني 
من »كوفيد-19« من الدخول إلى مقر العمل ما 
لم يخضعوا الختبار الفيروس كل ثاثة أيام.

كــمــا طــلــبــت الـــشـــركـــات، بــمــا فـــي ذلــــك »تــشــيــك 
و»موبيلي«  تكنولوجيز«  سوفتوير  بوينت 
الرافضني  العمال  من  »إنتل«،  لشركة  التابعة 
الحصول على اللقاح البقاء في املنزل أو تقديم 

نتائج سلبية الختبارات حديثة لكورونا.
وتــتــخــذ الــعــديــد مــن شــركــات الــطــيــران موقفا 
قال سكوت كيربي،  فقد  القدر.  مشددًا بنفس 
الرئيس التنفيذي لشركة »يونايتد إيرالينز«، 
إلــزامــيــا ملوظفي  أمــرًا  التلقيح  إنــه يريد جعل 

الشركة البالغ عددهم 60 ألف عامل.
ــر إلـــى املــســافــريــن  ــن املــتــوقــع أن يــمــتــد األمــ ومـ
أنــفــســهــم فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة، ويــصــل التمييز 
لــيــس فــقــط بـــني املــســافــريــن وإنـــمـــا حــتــى بني 

اللقاحات التي يجري الحصول عليها.
ــفـــوضـــة األوروبـــــيـــــة لــلــشــؤون  فـــقـــد أعـــلـــنـــت املـ
أن »جواز  الجاري،  الشهر  الداخلية منتصف 
ــذي يــعــتــزم  ــ الــســفــر األخــــضــــر« اإللـــكـــتـــرونـــي الـ
ــه لـــبـــيـــان وضـــع  ــ ــاقـ ــ ــاد األوروبــــــــــــي إطـ ــ ــحــ ــ االتــ
االشـــخـــاص الــذيــن تــلــقــوا الــلــقــاحــات املــضــادة 
لكورونا، سيأخذ فقط في االعتبار اللقاحات 

املرخصة من قبل وكالة األدوية األوروبية.
واعــتــمــدت الــوكــالــة حــتــى اآلن أربــعــة لقاحات 

ــا، هــــي »فــــايــــزر/ ــ ــــورونــ مــــضــــادة لـــفـــيـــروس كــ
بــيــونــتــيــك« و»مــــوديــــرنــــا« و»أســتــرازيــنــيــكــا« 
ــر  ــهـ و»جــــــونــــــســــــون آنــــــــد جــــــونــــــســــــون«. وتـــظـ
الثاني  أوردتها وكالة رويترز في  إحصاءات 
أن  الـــــجـــــاري،  آذار  مــــــــارس/  ــن  مــ ــريـــن  ــعـــشـ والـ
إصـــابـــات كـــورونـــا الــعــاملــيــة تــتــجــاوز 123.34 

مليونا والوفيات 2.8 مليون.
السياحة  على  املعتمدة  الـــدول  بعض  وتــريــد 
فــــي دخـــلـــهـــا وأنــشــطــتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة، مــثــل 
الــيــونــان وقــبــرص اســتــخــدامــه للتخلص من 
 أملــانــيــا 

ّ
الـــقـــيـــود الـــصـــارمـــة عــلــى الـــســـفـــر. لـــكـــن

وفرنسا تبديان موقفا أكثر حذرا، إذ تحاذران 
من إمكانية تحّوله إلى أداة للتمييز.

وخــرجــت مــبــادرات إلــزامــيــة الــلــقــاح عــن نطاق 
الدول األوربية والواليات املتحدة، لتصل إلى 
أيضا،  السياحة  على  معتمدة  آســيــويــة  دول 
ــانـــت مــــن تـــداعـــيـــات  ــتـــى دول خــلــيــجــيــة عـ وحـ
الــجــائــحــة. فــقــد وضــعــت الــســلــطــات الصحية 
فــي الــكــويــت شــرطــا الســتــمــرار عــمــل املــطــاعــم، 
حــيــث أكـــد وزيـــر الــصــحــة بــاســل الــصــبــاح، في 
ــاري، أنــه  ــجــ وقــــت ســـابـــق مـــن مــــــارس/ آذار الــ
سيتم إغــاق أي مطعم لم يتلق العاملني فيه 
اللقاح بعد عطلة عيد الفطر املبارك )منتصف 
مايو/ أيــار(. لكن هناك من يرى أن هذا األمر 
صــعــب الــتــحــقــق عــلــى أرض الـــواقـــع، حــيــث لم 
يتلق سوى نحو 260 ألف شخص فقط اللقاح 
فــي الـــدولـــة، حــيــث شــهــدت عــمــلــيــات التطعيم 
تباطؤًا في ظل مخاوف متداولة بشأن األثار 

الجانبية للقاحات.
وقال عبدالصمد الجيماز، مدير عام مؤسسة 
لسلسلة  املالكة  املؤسسات  اكبر  إحــدى  طيبة 
مــطــاعــم طــيــبــة بــالــكــويــت فـــي تــصــريــح خــاص  
ــزام  ــه مـــن الــصــعــب إلــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــ لــــ
اللقاح  على  بالحصول  املطاعم  في  العاملني 
خال املهلة التي تحدث عنها وزيــر الصحة، 
مشيرا إلى أن عدد العاملني في القطاع يقدر 
أشــهــر  لـــعـــدة  ــعـــشـــرات اآلالف ويـــحـــتـــاجـــون  بـ
للحصول على الجرعة األولى فقط من اللقاح.

املطاعم،  فــي  العاملني  األمــر على  وال يتقصر 
أيضا  السينما  دور  دخـــول  سيصبح  وإنــمــا 
مرهون بتلقي لقاح كورونا، اعتبارًا من بداية 

عطلة عيد الفطر وفق وزير الصحة.
البلدية  الشؤون  أقرت وزارة  السعودية،  وفي 
ــل إعــــام  ــائــ ــان، وفـــــق وســ ــ ــكــ ــ ــة واإلســ ــرويــ ــقــ والــ
مــحــلــيــة، اشـــتـــراط تــحــصــني جــمــيــع الــعــامــلــني 

األطعمة،  بيع  ومنافذ  واملــقــاهــي،  املطاعم  فــي 
إضـــافـــة إلــــى الــعــامــلــني فـــي مـــحـــات الــحــاقــة 
الــرجــالــيــة وصـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل الــنــســائــيــة، 
يبدأ سريان  أن  كــورونــا، على  بلقاح فيروس 
الــعــمــل بــهــذا الـــقـــرار، اعــتــبــارًا مــن الــيــوم األول 
الــفــطــر. ويــتــوقــع محللون اتــســاع دائــرة  لعيد 
املــهــن املــلــزمــة بــالــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات في 

دول خليجية أخرى.
إلى أمر  اللقاحات  ومع تحول الحصول على 
إلزامي وليس اختياريا في العديد من الدول 
األدويــة  فــإن خطوات شركات  الغنية،  خاصة 
ــاح تــبــدو يــســيــرة، كــمــا أن هــنــاك  ــ لــجــنــي األربــ
مــســتــفــيــديــن آخـــريـــن بــيــنــهــم شـــركـــات الــنــفــط 
املاضي  الــعــام  مــدار  على  عانت  التي  العاملية 
مـــن تـــهـــاوي أســـعـــار الـــخـــام فـــي ظـــل الــجــمــود 
والشركات  الحكومات  وتعهدت  االقتصادي. 
مليارات  بــشــراء  بالفعل  الجنسيات  مــتــعــددة 
الجرعات وفقا لألسعار التي حددتها شركات 
األدويـــــة وعــلــى مـــدى األشــهــر الــقــلــيــلــة املقبلة 
ســتــكــون الـــشـــركـــات مــنــشــغــلــة بـــالـــوفـــاء بــهــذه 

الطلبات بأسرع ما يمكن.
وأعلنت شركة فايزر األميركية مطلع مارس/ 
قــيــمــة  تـــصـــل  أن  تـــتـــوقـــع  ــا  ــهـ أنـ ــاري،  ــ ــــجـ الـ آذار 
مــبــيــعــات لــقــاحــهــا املــضــاد لــفــيــروس كــورونــا، 
الذي طورته باالشتراك مع بيونتيك األملانية، 
إلى 15 مليار دوالر خال 2021، على أن ترتفع 

أكثر إذا وقعت مزيدا من العقود الستخدامه.
البريطانية،  أسترازينيكا  شركة  كشفت  كما 
بلغت  أربــاحــا صافية  فــي 2020  أنها سجلت 
الضعف  عــن  مــا يزيد  أي  3.2 مليارات دوالر، 
ــــوي. وســـجـــلـــت املـــبـــيـــعـــات  ــنـ ــ عـــلـــى أســــــــاس سـ
مليار   26.6 لتبلغ   %9 نسبته  بلغت  ارتفاعا 
بالعقاقير  مــدفــوعــة  ــد،  واحــ عـــام  دوالر خـــال 
ضد  منتجات  على  الكبير  والطلب  الــجــديــدة 

االضطرابات الناتجة عن الفيروس.
ومــع تــزايــد وتــيــرة التطعيمات ضــد كــورونــا، 
يشهد الطلب على الوقود ارتفاعا ومن ضمنه 
وقود الطائرات خاصة في الواليات املتحدة، 
التطعيم  تلقوا  الذين  األميركيون  يستعد  إذ 
ــــددًا لـــقـــضـــاء اإلجـــــــــازات  ــــجـ حـــديـــثـــا لـــلـــســـفـــر مـ
ــدوث  ــات عـــلـــى حــ ــامــ الـــصـــيـــفـــيـــة. وتـــنـــتـــشـــر عــ
العالم.  أماكن أخــرى من  اقتصادي في  تعاف 
فقد ارتــفــع اإلنــتــاج الصناعي فــي الــصــني في 
انتعاشها  يؤكد  مما   ،2021 مــن  شهرين  أول 

االقتصادي السريع.

اللقاح يحكم قبضته عالميًا: التـطعيم شرط للتوظيف والسفر

مالمحه  ترتسم  جديد،  اقتصادي  عالم 
الجديد،  كورونا  فيروس  جائحة  بفعل 
الوباء،  درء  بوابة  عبر  المرة  هذه  ولكن 

أقل  على  البشر  ماليين  مئات  مصير  ليصبح 
اللقاحات  على  بالحصول  مرهون   تقدير 
بوابة  ستكون  والتي  لكورونا،  المضادة 

والسفر  التوظيف  نحو  إلزامية   مرورو 
العديد  في  والترفيه  التسوق  وحتى 
عالمية  شركات  تقود  حيث  البلدان،  من 

الوباء،  مواجهة  قبيل  من  التوجه   هذا 
بينما هناك رابحون حتمًا من توسيع نطاق 

اللقاحات

تقدم في عمليات 
دمج المؤسسات المالية 

واالقتصادية

مؤشرات
األسواق

قطر
بورصة قطر  اختتمت 
األحــد،  أمــس  تعامالت 
عـــلـــى ارتــــــفــــــاع، بـــدعـــم 
تراجع  قطاعات، وســط   3 نمو 
ــع املــؤشــر  ــفــ ــداوالت. وارتــ ــتــ ــ ــال بــ
ليصل   %0.23 بــنــســبــة  الـــعـــام 
رابحًا   ،10191.56 النقطة  إلــى 
مــســتــوى  ــــن  عـ نـــقـــطـــة   23.29
الــخــمــيــس املـــاضـــي. وتــراجــعــت 
أمــــــس، إذ ســجــلــت  الـــــتـــــداوالت 
ريال،  مليون   366.24 السيولة 
ريـــال  مــلــيــون   453.52 مــقــابــل 
ــــك بــلــغــت  يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، كــــذل
الكميات 222.86 مليون سهم، 
علمًا بأنها كانت تبلغ 274.75 
ــم فـــــي الـــجـــلـــســـة  ــهــ ــيــــون ســ ــلــ مــ
ــة. ودعــــــم الـــتـــعـــامـــالت  ــقـ ــابـ الـــسـ
ارتفاع 3 قطاعات على رأسها 
الــــعــــقــــارات، وتـــلـــيـــه الــصــنــاعــة، 
ــعــــت  ــراجــ والــــــنــــــقــــــل، بــــيــــنــــمــــا تــ
قــطــاعــات الــبــضــائــع، والــتــأمــن، 
ــوك  ــنــ ــبــ ــ ــم ال ــ ــ واالتـــــــــــصـــــــــــاالت، ثـ
ــات املــــالــــيــــة. وصـــعـــد  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
 ،%1.25 ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ مــــؤشــــر 
لــنــمــو 3 أســـهـــم بــالــقــطــاع على 
القائمة  متصدر  إزدان  رأسها 
الخضراء بـ5.67%. كذلك تقدم 
سهم إزدان نشاط التداول على 
املــســتــويــات كـــافـــة بــحــجــم بلغ 
وسيولة  ســهــم،  مليون   33.79

بقيمة 53.90 مليون ريال.

مصر
قــــــــــــــــّررت الــــــبــــــورصــــــة 
املصرية إيقاف التداول 
ملـــدة  عـــلـــى 39 ســهــمــًا 
لتجاوزها نسبة 5  10 دقائق، 
خالل  وهبوطًا  صعودًا  باملائة 
تعامالت،  أمــس. خــالل  جلسة 
ــة إيـــقـــاف كل  ــبـــورصـ قـــــررت الـ
لتطوير صناعة  املــصــريــة  مــن 
 - ســالب مصر(  )ليفت  البناء 
املنصورة   - للمحابس  العربية 
أطــلــس لالستثمار   - لــلــدواجــن 
اسيك   - الغذائية  والــصــنــاعــات 
التوفيق   - اســكــوم   - للتعدين 
أيـــــة. الـــتـــمـــويـــلـــي -  ــيـــر  ــتـــأجـ ــلـ لـ
تــي.لــيــس - الـــعـــبـــوات الــطــبــيــة - 
الشرقية الوطنية لألمن الغذائي 
ــال  ــمـ لـــألعـ ــنــــصــــر  ــ ال ــة  ــ ــــركـ - شـ
لالستثمار  الــعــاملــيــة   - املــدنــيــة 
والتنمية - سبأ الدولية لألدوية 
والصناعات الكيماوية - أصول 
األوراق  فــي  للوساطة   .E.S.B
املالية. كذلك قررت وقف تداول 
وارتفع  أخــرى.  أسهم شركات 
إيجي إكس 30، بنحو  مؤشر 
 10878 عند مستوى   %0.07
نقطة، وصعد إيجي إكس 70.

الكويت
أغلقت بورصة الكويت 
األحد،  أمس  تعامالت، 
عــلــى تــراجــع جــمــاعــي؛ 
مع  7 قطاعات،  بضغط هبوط 

نمو بالتداوالت.
وتـــــــــراجـــــــــع مــــــؤشــــــر الـــــســـــوق 
الرئيسي بنسبة 0.24%، كذلك 
انخفض املؤشران العام واألول 
على  و%0.17   %0.19 بنسبة 
الــتــوالــي، وذلـــك عــن مستويات 
ــيــــس املـــــــاضـــــــي. ونـــمـــت  ــمــ ــــخــ ال
أمــــــس، إذ ســجــلــت  الـــــتـــــداوالت 
دينار،  مليون   29.26 السيولة 
ديــنــار  مــلــيــون   29.24 مــقــابــل 
الكميات  وبلغت  الخميس،  يوم 
علمًا  ســـهـــم،  مــلــيــون   186.52
 166.98 تـــبـــلـــغ  ــانــــت  كــ ــا  ــهـ ــأنـ بـ
ــم فـــــي الـــجـــلـــســـة  ــهــ ــيــــون ســ ــلــ مــ
ــهــــدت الــجــلــســة  الـــســـابـــقـــة. وشــ
تراجع 7 قطاعات على رأسها 
بينما   ،%1.30 بنسبة  التأمن 
ــفــــع 3 قـــطـــاعـــات تــتــقــدمــهــا  ارتــ
ــة، بــيــنــمــا  ــيــ ــحــ ــــصــ الـــــرعـــــايـــــة ال
وتصّدر  قطاعات.   3 استقرت 
ســهــم كــفــيــك الــقــائــمــة الــحــمــراء 
بــيــنــمــا   ،%10.71 بـــنـــســـبـــة 
تصّدر سهم العيد االرتفاعات 
بنسبة 11.88%. وحول أنشط 
املرتفع  أرزان  تــصــّدر  األســهــم، 
 22.91 بنحو  الكميات   %3.02
مــلــيــون ســـهـــم، بــيــنــمــا تــصــدر 
السيولة   %0.13 املرتفع  بيتك 

بقيمة 2.93 مليون دينار.

حذر مراقبون من إطالق 
الحكومة الليبية يدها 

في التوسع باإلنفاق 
العام دون قراءة متأنية 

للمؤشرات االقتصادية

متفرقات اقتصادية

زيادة األطماع األجنبية في النفط السوري )فرانس برس(

)Getty( مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك حيث يتزايد السفر بعد اللقاحات

حملة تطعيم متنقلة في فرنسا )فرانس برس(

الغالف

أعلنت المفوضة األوروبية للشؤون الداخلية منتصف مارس/ آذار الجاري، أن 
»جواز السفر األخضر« اإللكتروني الذي يعتزم االتحاد األوروبي إطالقه لبيان 
وضع األشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا، سيأخذ فقط في 
واعتمدت  األوروبية.  األدوية  وكالة  قبل  من  المرخصة  اللقاحات  االعتبار 
»فايزر/ هي  كورونا،  لفيروس  مضادة  لقاحات  أربعة  اآلن  حتى  الوكالة 
وتريد  جونسون«.  آند  و»جونسون  و»أسترازينيكا«  و»موديرنا«  بيونتيك« 
بعض الدول المعتمدة على السياحة في دخلها وأنشطتها االقتصادية، 
استخدام هذا الجواز  للتخلص من القيود الصارمة على السفر، رغم تحذير 

بعضهم من إمكانية تحّوله إلى أداة للتمييز.

السفر للحاصلين على اللقاحات المعتمدة

Monday 29 March 2021 Monday 29 March 2021
االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة
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القاهرة، لندن ـ العربي الجديد

في  املحاكم  أن تشهد  املتوقع  مــن 
ــم مــراكــز  لـــنـــدن، الـــتـــي تــعــد مـــن أهــ
الـــتـــأمـــن الـــعـــاملـــيـــة، خــــال الــربــيــع 
املــقــبــل مــجــمــوعــة مـــن الــــدعــــاوى الــقــانــونــيــة 
املــرفــوعــة مــن قبل أصــحــاب السفن املتكدسة 
ــر الـــغـــربـــيـــة  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــويـــــس، واملـ ــــسـ فـــــي قــــنــــاة الـ
ــات الــبــضــائــع املــشــحــونــة عــلــى ظهر  ــركــ وشــ
السفينة اليابانية »إيفرغيفن« الجانحة منذ 
يوم الثاثاء املاضي وسببت أزمة ماحة في 
القناة. وقدرت تقارير غربية أن تبلغ الدعاوى 
اليابانية  السفينة  مــالــك  ســتــرفــع ضــد  الــتــي 
دوالر،  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  3.1 نـــحـــو  »إيـــفـــرغـــيـــفـــن« 
لــتــغــطــيــة الــخــســائــر الـــتـــي تــكــبــدهــا أصــحــاب 
البضائع وسفن شحن البضائع التي تأخرت 

بسبب إغاق الحادث لقناة السويس. وحتى 
اآلن من غير املعروف متى سيتم فتح القناة، 
وســـط الــصــعــوبــات الــتــي تــجــدهــا الــســلــطــات 

املــصــريــة فــي الــتــعــامــل مــع جــنــوح السفينة. 
القلق العاملي مــن تداعيات  إلــى  وفــي إشـــارة 
التجارة  انسياب  على  السويس  قناة  إغــاق 
»فاينانشيال  بصحيفة  تقرير  ذكــر  العاملية، 
ــز« أن الـــبـــيـــت األبـــــيـــــض عــــــرض عــلــى  ــمــ ــايــ تــ
الحكومة املــصــريــة املــســاعــدة فــي ايــجــاد حل 
لجنوح السفينة اليابانية وفتح املمر املائي 
املهم في العالم. وتوقعت الصحيفة أن تلجأ 
الشحنة  تفريغ  إلــى  السويس  قناة  سلطات 
أواًل ثم جرها، بعد فشل التعامل معها وعلى 
ظــهــرهــا الــحــمــولــة الــضــخــمــة مـــن الــبــضــائــع. 
ـــاوى قــانــونــيــة من  ومـــن املــتــوقــع أن تــرفــع دعـ
قبل نحو 321 سفينة متكدسة على جانبي 
ــادث جـــنـــوح الــســفــيــنــة  ــ ــــوع حـ الــقــنــاة مــنــذ وقـ
اليابانية. وتضاف إلى هذه الدعاوى دعاوى 
قــضــائــيــة أخــــرى مــتــوقــعــة مــن قــبــل الــشــركــات 
واملـــتـــاجـــر الـــتـــي لـــديـــهـــا بـــضـــائـــع مــشــحــونــة 
فـــي ســفــيــنــة »إيــفــرغــيــفــن«، والــســفــن األخـــرى 
السفينة  وأدى جنوح  القناة.  أمــام  املتكدسة 
إلى تعطيل بعض املصانع التي كانت تنتظر 
وصـــول بعض قطع الــغــيــار مــن الــصــن، كما 
التي كانت تنتظر  أضــر باملتاجر األوروبــيــة 
دول  مــن  املشحونة  البضائع  بعض  وصـــول 
لتلبية طلبيات موسم  آســيــا  جــنــوب شــرقــي 
الربيع الــذي بــات على األبـــواب. مــن جانبها 

فاتورة أزمة 
قناة السويس

السفينة 
»إيفرغيفن« كما 
تشاهد من قرية 
بالقرب من قناة 
)Getty( السويس

قدرت تقاريرأميركية حجم دعاوى التعويضات المتوقعة ضد شركة 
»شويي كيسان كايشا ليمتد« اليابانية المالكة لـ »إيفرغيفن« بنحو 3.1 

مليارات دوالر

مصر تخسر 14 مليون 
دوالر يوميًا من إغالق 

القناة بسبب الحادثة

اإلغالق حّول مدينة 
البندقية العريقة إلى 

مدينة أشباح

قناة السويس 
تعلن عن منح تخفيضات 

للسفن العالقة

دعاوى من 
المتضررين ضد 
»إيفرغيفن« 
بـ3.1 مليارات 

دوالر

)Getty( ميدان ايبيزا التاريخي خال من السياح عدا القليل)Getty( متجر إيكيا بمدينة كراكاو في بولندا

املتواصل  النزف  اإليطالي  االقتصاد  يواصل 
من عمليات اإلغاق والكساد السياحي خال 
هـــذا الــعــام، لــتــضــاف إلـــى الــخــســائــر الضخمة 
الــتــي تــكــبــدتــهــا الــســيــاحــة فــي الــعــام املــاضــي. 
ــتـــصـــاد  ــانـــي االقـ ــبـــل الـــجـــائـــحـــة، يـــعـ ــتــــى قـ وحــ
اإليطالي من أزمات الديون واملصارف وهروب 
املستثمرين، لتضاف إليه أزمة السياحة بعد 

اإلغاق الذي بدأ خال الشهر الجاري.
وحسب تقرير بوكالة فرانس برس، استحالت 
أنحاء  مــن  للسياح  الــجــاذبــة  البندقية  مدينة 
إلــى مدينة أشــبــاح، فيما  إلــى إيطاليا،  العالم 
بــاتــت مــديــنــة »بــورتــوفــيــنــو« مــلــتــقــى الطبقة 
املخملية على ساحل ليغوريا اإليطالي مقفرة، 
وكــذلــك منتجع »فــاريــنــا« عــلــى ضــفــة بحيرة 
كومو بإيطاليا. فالسياحة في إيطاليا خامس 
وجهة عاملية تدفع الثمن غاليًا بسبب جائحة 
كورونا. وتراجع عدد السياح في إيطاليا في 
الــعــام املــاضــي 2020 إلـــى 25.53 مــلــيــون زائــر 
عام  فــي  مليونًا   65.02 بنحو  مقارنة  أجنبي 
2019، أي تراجع بنسبة فاقت 60%. وانهارت 
الدولية  بالسياحة  املرتبطة  الــعــائــدات  كذلك 
بالنسبة نفسها، إذ تراجعت إلى 17.45 مليار 
بــعــائــدات بلغت 26.85 مليارًا  مــقــارنــة  يـــورو، 
لهذا القطاع فــي عــام 2019، وذلــك وفــق أرقــام 

جمعها مصرف إيطاليا املركزي.
ــيــــس االتـــــحـــــاد اإليــــطــــالــــي لـــغـــرف  ــــول رئــ ــقـ ــ ويـ
الــتــجــارة، كــارلــو سانغالي: »الــوضــع مأسوي 
الجهود إلنعاش قطاع  بــذل كل  ، ويجب 

ً
فعا

بــهــذه الــحــيــويــة فــي الـــبـــاد«. وتــواجــه حــوالــى 

قال متحدث باسم شركة املفروشات املنزلية 
ــرور الــســفــن فـــي قــنــاة  ــ »إيـــكـــيـــا« إن تــعــلــيــق مـ
الـــســـويـــس تـــســـبـــب بــــاضــــطــــرابــــات لــســلــســلــة 
تــوريــد الــشــركــة. وأكـــد املــتــحــدث بــاســم شركة 
وجــود  العماقة  السويدية  بالتجزئة  البيع 
حاويات بها منتجات إيكيا على منت السفن 
املــســار نحو  املـــرور واستئناف  الــتــي تنتظر 

الوجهات عبر قناة السويس. 
وأوضح املتحدث في حديث مع قناة »سي أن 
أن« أن الحاويات اململوءة بمنتجات »إيكيا« 
السويس  قــنــاة  فــي  العالقة  السفن  مــنت  على 
يمكن أن »تخلق قيودًا على سلسلة التوريد 
كما  التأخيرات.  استمرت  إذا  بنا«،  الخاصة 
أضاف املتحدث: »كما هو الحال مع أي حالة 
أخرى تتعطل فيها سلسلة التوريد بطريقة 
ــا، ســنــنــظــر فــــي جــمــيــع خــــيــــارات الـــتـــوريـــد  ــ مـ

املتاحة لتأمن توافر منتجاتنا«.
ــان رئــيــس هــيــئــة قــنــاة الــســويــس، أســامــة  وكــ
ربـــيـــع، قــــال، أمـــس األحـــــد، إن الــهــيــئــة تبحث 

إعـــطـــاء الــســفــن املـــتـــضـــررة مـــن عــرقــلــة حــركــة 
املــــاحــــة فــــي الـــقـــنـــاة بـــعـــض الــتــخــفــيــضــات. 
»بنفكر  تلفزيونية،  في تصريحات  وأضــاف 
ندي السفن العالقة فقط بعض التخفيضات 
األخــــرى بــعــد مــا نخلص مــوضــوع السفينة 
الــعــالــقــة«. وأوضــــح أن الــقــنــاة تخسر مــا بن 
13 و14 مليون دوالر من اإليــرادات اليومية، 
ــة بــســبــب جــنــوح  بـــعـــد تـــوقـــف حـــركـــة املــــاحــ
سفينة الحاويات، مشيرًا إلى أن 369 سفينة 
قالت  الــشــأن،  ذات  وفــي  القناة.  تنتظر عبور 
وكالة فرانس برس أمس األحد، ال تزال حركة 

املـــاحـــة مــعــطــلــة األحـــــد فـــي قـــنـــاة الــســويــس 
لليوم السادس على التوالي، إال أن السلطات 
بدء  مــع  باتت على وشــك تعويمها  املصرية 

تحرك دفتها وتحررها بشكل جزئي. 
ــيــــس هـــيـــئـــة قـــنـــاة  ــبــــت، أكــــــد رئــ ــاء الــــســ ــ ــــسـ ومـ
ــلـــة عــلــى  ــة ربـــيـــع فــــي مـــداخـ ــامــ الـــســـويـــس أســ
إحدى الفضائيات املصرية أنه نتيجة أعمال 
القطر والتجريف واملد العالي »تحركت دفة 
السفينة 30 درجــة يمينا ويــســارا«. وأضــاف 
إلــى أن املياه دخلت تحت  »هــذا مؤشر جيد 

الدفة التي لم تكن تتحرك تماما من قبل«. 
مــنــاورات شــد وقطر  السبت  الهيئة  وأجـــرت 
مـــســـتـــخـــدمـــة 12 قـــــاطـــــرة تـــعـــمـــل مـــــن ثـــاثـــة 
أنه  الهيئة  أفــاد بيان من  اتجاهات مختلفة. 
يــتــم »الـــقـــيـــام بــأعــمــال الــتــكــريــك )الــتــجــريــف( 
بالقاطرات في  الشد  مــنــاورات  نــهــارًا، وعمل 

أوقات تتاءم مع ظروف املد والجزر«.
وأشــار البيان إلــى أنــه حتى اآلن تم تجريف 
27 ألــــف مــتــر مــكــعــب مـــن الـــرمـــال عــلــى عمق 
ــع مــــراعــــاة حــــدوث  ــ ــــى 18 مــــتــــًرا، »مـ ــل إلـ ــ وصـ

انهيارات ترابية من أسفل السفينة«.
وتعمل الهيئة حاليًا فقط مع شركة »سميت 
سالفدج« الهولندية، املتخصصة في عمليات 
تلقت عروض  املنكوبة، ولكنها  السفن  إنقاذ 
مساعدة تدرسها حاليًا من الواليات املتحدة 
والصن واليونان، حسب ما أكد ربيع. وكانت 
شــركــة »ســمــيــت ســالــفــدج« أعــلــنــت ســابــقــا أن 
القناة  إلــى  ستصان  إضافيتن«  »قــاطــرتــن 
ــــاد مــوقــعــا »مـــاريـــن تــرافــيــك«  لــلــمــســاعــدة. وأفـ
ــو  ــارلـ ــأن الـــقـــاطـــرة »كـ ــ و»فـــيـــســـيـــل فـــايـــنـــدر« بـ
ماجنو« التي ترفع العلم اإليطالي والقاطرة 
ــرفـــع الـــعـــلـــم الــهــولــنــدي  ــتـــي تـ ــــب غـــــــارد« الـ »ألــ
إلى  في طريقهما  األحمر  البحر  في  تبحران 
بيان  املــقــرر، حسب  كذلك من  السويس.  قناة 
هيئة القناة األحد، إشراك قاطرتن جديدتن 
بقوة شــد 70 طنا فــي مــنــاورات الشد بعدما 

وصلتا إلى موقع الحادث.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مــئــة ألـــف شــركــة فــي الــقــطــاع الــســيــاحــي خطر 
االفاس، على ما يفيد معهد »ديموسكوبيكا« 
لألبحاث، وهو ما قد يــؤدي إلى خسارة 440 

ألف فرصة عمل في الباد.
مــاريــنــا دنــتــي صاحبة متجر صغير  وتــقــول 
عــلــى ضفة  الجميلة  فــاريــنــا  بــلــدة  فــي  للجلد 
 2020 »عــام  الفرنسية،  للوكالة  كومو  بحيرة 
كان كارثيًا علينا«. فقد غاب الزبائن األجانب، 
وفي مقدمهم األميركيون. وتوضح: »تراجعت 
إيــراداتــنــا بنسبة 80% الــعــام املــاضــي. وحتى 
إيطالية،  أصــول  من  الشهير  األميركي  املمثل 
جورج كلوني، لم يعد يأتي إلى الباد مع هذه 
األمــيــركــي يملك دارًا  املمثل  إن  إذ  الــجــائــحــة«، 

فخمة على الجانب اآلخر من بحيرة الليو.
وقــبــل الــجــائــحــة كــانــت الــســيــاحــة تمثل نسبة 
اإليطالي،  الداخلي  الناتج  إجمالي  مــن   %14
وقـــد ســاهــم انــهــيــارهــا فـــي دخــــول الـــبـــاد في 
الــعــام املــاضــي 2020 بــأســوأ ركـــود اقتصادي 
الثانية  العاملية  الحرب  منذ  إيطاليا  شهدته 
لــلــجــائــحــة  تـــراجـــع نــســبــتــه 8.9%. وكـــــان  مـــع 
آثـــار مــدمــرة أيــضــًا على هــذا القطاع الحيوي 
الــيــورو. وأرغــمــت  اقــتــصــاد فــي منطقة  لثالث 
ــنـــادق واملـــطـــاعـــم عــلــى اإلغــــاق  ــفـ الــجــائــحــة الـ
عــلــى مـــدى أشــهــر. وفـــي ســبــيــل إنــقــاذ املــوســم 
الــســيــاحــي فـــي هــــذا الـــصـــيـــف، تــقــتــرح هيئة 
بالقطارات  رحــات  اإليطالية  الحديد  السكك 
السريعة خالية من فيروس »كوفيد 19« بن 
إبــريــل/ نيسان  ببداية مطلع  رومــا وميانو 
في سابقة أوروبية. وسيخضع طاقم القطار 
إليه.  الصعود  قبل  لفحوصات  الــركــاب  وكــل 

مبادرة  للطيران  »إليطاليا«  شركة  وأطلقت 
مماثلة الــعــام املــاضــي عــلــى بــعــض الــرحــات 
بلدتي  رئيسا  قــرر  كذلك  والدولية.  الداخلية 
الــفــن والــتــاريــخ  البندقية وفــلــورنــســا، مــهــَدي 
للمطالبة  مشتركة  جبهة  تشكيل  الباد،  في 
بــمــســاعــدة عــاجــلــة مـــن الـــحـــكـــومـــة، مــؤكــديــن 
تنتعش  ــن  »لــ املــديــنــتــن  هـــاتـــن  دون  مـــن  أن 

السياحة بإيطاليا«.
وتــقــول آنــا بــيــغــاي، وهــي دليلة سياحية في 
البندقية  البندقية: »من دون سياح أصبحت 
ــيـــتـــة، إنـــــه ألمـــــر مــــحــــزن عـــنـــدمـــا نـــتـــنـــزه فــي  مـ
الشوارع«. وخال سنة كاملة لم نقم إال بنحو 
عشر زيـــارات مــع ســيــاح، فيما تــراجــع إشغال 
الفنادق بنسبة %54  األجانب لغرف  السياح 
إلى 184.1 مليونًا في 2020 في إيطاليا. ويبقى 
األفق قاتمًا بالنسبة إلى عام 2021. وفي ذات 
للسياحة،  الوطنية  الهيئة  الشأن، حذر مدير 
جورجيو باملوتشي، من أن »السياحة الدولية 
إلــى مستويات مــا قبل  لــن تعود  فــي إيطاليا 

الجائحة قبل حلول عام 2023«.
حتى منتجع »بورتوفينو«، الوجهة املفضلة 
لــلــمــشــاهــيــر وأصـــحـــاب املـــلـــيـــارات مـــن الــعــالــم 
بـــأســـره، لــم تــكــن بــمــنــأى عــن الــكــســاد. وبــاتــت 
املــاركــات  تبيع  الــتــي  الفخمة  املنتجع  متاجر 
الشهيرة مثل »رولكس« و»كريستيان ديور«، 

فارغة بانتظار عودة الزوار األجانب.
ــي مـــديـــرة  ــ ــقــــول إيـــمـــانـــويـــا كـــاتـــانـــيـــو، وهـ وتــ
حــانــة فــي مــرفــأ املــديــنــة إن »عـــام 2020 كانت 
أسوأ سنة مرت علينا«، آسفة لغياب الزبائن 
بــعــض  أن  إال  ــيـــن،  ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ والـ األمـــيـــركـــيـــن 
السياح األجانب القائل إلى جانب إيطالين 
أيـــضـــًا يــســتــمــتــعــون بـــالـــهـــدوء غــيــر املــعــهــود، 
الــحــال  هــو  مثلما  الكثير  ينفقون  ال  ولكنهم 
في األوضــاع الطبيعية. في هذا الشأن، يقول 
أتــى من مدينة هايدلبرغ  الــذي  راينر ليبرت، 
في أملانيا خال زيــارة مليانو: »عــدد السياح 

قليل جدًا هنا، وهذا أمر جميل«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

إيكيا تواجه خسائر جنوح السفينةالسياحة اإليطالية تنزف تحت ضربات كورونا

قـــــدرت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جــــورنــــال«، 
حــجــم الـــدعـــاوى الــتــي ســتــرفــع ضـــد الــشــركــة 
الــيــابــانــيــة املــالــكــة للسفينة الــتــجــاريــة، وهــي 
شركة »شويي كيسان كايشا ليمتد« بنحو 

3.1 مليارات دوالر. 
وقال متحدث باسم نادي تغطية التأمينات 
والــخــســائــر املــتــرتــبــة عــلــى الــنــقــل الــبــحــري 
ــادي ســيــغــطــي بــعــض  ــ ــنــ ــ فــــي لــــنــــدن، إن »الــ
الشركة  على  املترتبة  القانونية  الــدعــاوى 
نحو  يضم  الــذي  الــنــادي  ولكن  اليابانية«. 
13 مــنــظــمــة تـــأمـــن عـــاملـــيـــة، يــغــطــي دعـــوى 

»ال شيء مؤكدًا بشأن تعويضات الدعاوى 
في  للسفينة  املالكة  الشركة  ضــد  املــرفــوعــة 
الوقت الراهن«. ومن املتوقع كذلك أن تطالب 
الشركات التي لديها شحنات بضائع على 
ظــهــر الــســفــيــنــة »إيــفــرغــيــفــن« بــتــعــويــضــات 
عــادة  ولــكــن  البضائع.  تأخير وصـــول  على 
الــشــاحــنــة لبضائعها  الـــشـــركـــات  تـــقـــوم  مـــا 
ــتــــأمــــن الـــعـــاملـــي  بـــتـــأمـــيـــنـــهـــا لــــــدى ســــــوق الــ
ــرار«. وعـــادة مــا يقوم  »ضــد الضياع واألضــ
أصــحــاب البضائع عــادة بــشــراء بوليصات 
تـــأمـــن مــنــفــصــلــة لــتــغــطــيــة الــخــســائــر بـــداًل 

التجارية حتى 100 مليون  السفن  حــوادث 
لحوادث  دوالر  مليار  ويــرصــد  فقط،  دوالر 
الـــنـــاقـــات الــنــفــطــيــة الــتــي تــــؤدي حــوادثــهــا 
إلـــى تــلــوث فــي الــبــحــار. ويــشــيــر خــبــراء إلــى 
أن هنالك نحو 20 شركة من بن 25 شركة 
الدعاوى  تغطية  تدعم  كبرى  عاملية  تأمن 
املتوقع رفعها ضد »شويي كيسان كيشا« 
اليابانية. من جانبه، قال ماركوس بيكر من 
غلوبال«  »مــارشــال  التأمن  وســاطــة  شركة 
صحيفة  نقلتها  تعليقات  فــي  األمــيــركــيــة، 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« أمـــس األحـــــد، إن 

الناقلة.   السفن  تأمينات  على  االعتماد  من 
في هذا الشأن يقول خبير التأمن على النقل 
البحري، مايكل بليغريني، عادة ما تقتصر 
رخص تأمن البضائع هذه على التأمن ضد 
الضياع والتلف الذي يلحق بها، وال تشتمل 
تأخير  على  املترتبة  الخسائر  تغطية  على 
وصولها. وتتكون معظم البضائع املشحونة 
على سفينة »إيفرغيفن« من الفحم والصلب 
أخــــــرى. وهـــذه  وبـــضـــائـــع  ــبـــوب  والـــحـ واألرز 
الــبــضــائــع والـــســـلـــع تـــم شــحــن مــعــظــمــهــا من 
الصن وماليزيا وتايلند وتتجه إلى وجهات 

أوروبية. وعلى الرغم من التوقعات بدعاوى 
ــن قــبــل ســفــن الــبــضــائــع املــتــكــدســة  ــدة مـ ــديـ عـ
ــرور، شــكــك خــبــراء في  فــي الــقــنــاة وتنتظر املــ
نــجــاحــهــا بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات أو 
نجاح دعاويها ضــد شركة »شــويــي كيسان 
كــايــشــا لــيــمــتــد« الــيــابــانــيــة. فــي هـــذا الــصــدد، 
قال رئيس املعهد األميركي للتأمينات، جون 
إذا  مــا  حــول  التكهن  يمكنني  »ال  ميكلوس: 
كــانــت الــســفــن املــتــكــدســة عــلــى جــانــبــي القناة 

ستكون ناجحة أم ال«. 
على الصعيد النفطي، ال تعد قناة السويس 
مــن املـــمـــرات الــرئــيــســيــة لنقل الــنــفــط والــغــاز 
الطبيعي مثلما هو الحال بالنسبة ملضيق 
هــرمــز اإليـــرانـــي، إذ يمر عبر الــقــنــاة نحو 3 
مــايــن بــرمــيــل يــومــيــًا مــن بــن أكــثــر مــن 96 
مليون برميل يستهلكها العالم يوميًا، ولكن 
رغم ذلك قال محلل النفط بشركة »آي أتش 
مــارشــال ستيف، لنشرة »مــاركــت  مــاركــت«، 
ووتش« األميركية، إن »إغاق القناة سيكون 
له تأثير كبير على أســواق النفط العاملية«، 
البترولية  النفط واملشتقات  أســواق  خاصة 
في أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط. 
الــنــاقــات النفطية  وحــتــى اآلن بـــدأت بعض 
تــاون في  بتغيير مسار رحاتها عبر كيب 
جنوب أفريقيا. وياحظ أن أسعار الخامات 
النفطية ارتفعت في نهاية تعامات الجمعة 
ــن.  فــي الــســوق األمــيــركــيــة بــأكــثــر مــن دوالريــ
وحــســب بــيــانــات بــلــومــبــيــرغ، كــســبــت عقود 
مايو/أيار لخام غرب تكساس الوسيط في 
األميركي  بالسوق  الجمعة  تعامات  نهاية 
60.97 دوالرا  إلــى  مرتفعًا  2.41 دوالر  نحو 
للبرميل، بينما كسب خام برنت لذات العقود 
نحو 2.62 دوالر مرتفعًا إلى 64.57. ومن غير 
التي تأخذها قناة السويس  املــدة  املــعــروف 
الطبيعي. وحسب رئيس  للتشغيل  للعودة 
هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، فإن إغاق 
القناة يكلف مصر يوميًا خسارة 14 مليون 
دوالر من الرسوم التي كانت تحصل عليها 
من مرور السفن. وقالت وكالة فرانس برس 
أمس األحد، إن حركة املاحة ال تزال معطلة 
ــد فـــي قــنــاة الــســويــس لــلــيــوم الــســادس  األحــ
على التوالي، إال أن السلطات املصرية باتت 
على وشــك تعويمها مــع بــدء تــحــرك دفتها 
وتحررها بشكل جزئي. ومساء السبت، أكد 
رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في 
مــداخــلــة عــلــى إحــــدى الــفــضــائــيــات املــصــريــة 
أنـــه نتيجة أعــمــال الــقــطــر والــتــجــريــف واملــد 
الــعــالــي، »تــحــركــت دفـــة الــســفــيــنــة 30 درجـــة 

يمينا ويسارا«.

طرحت صحيفة » ذا ديلي تيلغراف« البريطانية 3 سيناريوهات لفتح قناة 
السويس بعد إغالقها بسبب جنوح السفينة »إيفرغيفن«. من بين هذه 
السفينة  جــر  الــســيــنــاريــوهــات، 
باستخدام القاطرات التي تحاول 
المغروسة  مقدمتها  سحب 
في الرمال، ويعتمد ذلك على 
التي جنحت فيها  الرمال  حجم 
وتحاول  وطبيعتها.  السفينة 
تحريك  الجر  وزوارق  القاطرات 
عن  بــعــيــدًا  السفينة  طــرفــي 
وسط  إلــى  وتحريكها  الــرمــال 

المجرى المالحي.

سيناريوهات جر السفينة
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100 ألف شركة تواجه 
اإلفالس في إيطاليا 
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رؤية

عبد التواب بركات

يتحدث رئيس الــوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد، عن املرحلة الثانية من 
ملء بحيرة سد النهضة منذ نهاية العام املاضي. وكشف ألول مرة 
وأنها  املــيــاه،  متر مكعب من  مليار   13.5 أنها ستكون بحجم  عن 
ستكون في يوليو/تموز 2021. وكشف ألول مرة عن أن بناء سد 

النهضة سيكتمل بحلول عام 2023. 
وهذا الشهر، وقبل أربعة أشهر من موسم األمطار الجديد أكد أيضا 
وزير الري اإلثيوبي، سيليشي بيكيلي، وغيره من املسؤولني على 
أن التعبئة الثانية ستتم في يوليو، وأنه ال توجد أي قوة تمنع بالده 
من استكمال السد. كل ذلك لتهيئة املجتمع الدولي ليستقبل حدث 

امللء الثاني للسد دون مفاجأة أو اعتراض. 
املــلء  لعملية  للتمهيد  السيناريو  نفس  اتبعت  إثيوبيا  أن  الــالفــت 
األول لخزان السد التي أنهتها منفردة في يوليو/تموز العام املاضي 
2020. فــبــدأ آبــي أحــمــد الــحــديــث عــن املـــلء األول قبل ثــالثــة أشهر 
من موعده، وذلــك في نهاية مـــارس/آزار 2020 فقال: »سنبدأ ملء 
الهدف،  نفس  ولتحقيق  املقبل«.  األمــطــار  موسم  في  النهضة  سد 
الدولة، سهلي ورك زودي  قالت رئيسة  األول،  للملء  التمهيد  وهو 
الوطني  املجلس  اجتماع  في  أيضا  أشهر  بثالثة  املــلء  عملية  قبل 
لبناء سد النهضة في 5 مــارس/آذار 2020 إن بالدها ستبدأ ملء 
السد في شهر يوليو القادم، وستنتهي من بنائه بالكامل في عام 
غيدو  السابق،  الخارجية  وزيــر  بعث  أيضا  الهدف  ولنفس   .2023
أندارغاشيو، برسالة إلى مجلس األمــن، يخبره بالحدث قبل امللء 

بشهرين كاملني وبالتحديد في 18 مايو/أيار املاضي.
واملالحظ أن الجنرال عبد الفتاح السيسي اتخذ ردة فعل متطابقة 
في مواجهة السيناريو اإلثيوبي املمهد لعملتي امللء األول والثاني. 
وهـــو رفـــض الــتــصــريــحــات اإلثــيــوبــيــة واإلعــــــراب عـــن الــقــلــق. فبعد 
املـــلء األول، عــبــر السيسي عــن قلقه  الــتــصــريــحــات اإلثــيــوبــيــة عــن 
تجاه  تعبيره،  حد  على  املصريني،  انتاب  الــذي  بالخوف  والشعور 
الــســد الضخم من  الــبــدء فــي مــلء خـــزان  إثيوبيا اعتزامها  إعـــالن 
مــلء وتشغيل  لعملتي  قــواعــد منظمة  التوصل التــفــاق حــول  دون 
ســد النهضة. وبـــدال مــن اتــخــاذ مــوقــف جـــاد، مــن قبيل االحتجاج 
لدى االتحاد األفريقي الذي يرعى املفاوضات، وخرق إثيوبيا اتفاق 
إعالن املبادئ، وتهديد السلم واألمن األفريقيني وإمكانية االنسحاب 
من إعــالن املبادئ املوقع في مــارس/آيــار 2015، قال السيسي في 
كلمته أمام قمة رؤساء الدول األعضاء بهيئة مكتب رئاسة االتحاد 
إن رؤيــة مصر تتمثل في  النهضة،  األفريقي ملناقشة قضية سد 
التوصل في أقرب فرصة ممكنة  العودة للتفاوض من أجل  أهمية 
إلى اتفاق حول سد النهضة وعدم اإلقــدام على أي خطوة أحادية، 
من  فقط  أسابيع  ثالثة  وقبل   2020 يونيو/حزيران   26 فــي  وذلــك 

تنفيذ إثيوبيا عملية امللء األول.
وبينما كانت الدول الثالث منخرطة في مفاوضات استمرت ملدة 
11 يوما متصلة منذ 3 يوليو/حزيران، كانت إثيوبيا ضالعة في 
ملء خــزان السد باملياه ســرا. وعندما أعلنت في 21 من الشهر 
فــاتــرا وال  السيسي  كــان رد  األول،  املـــلء  مــن  انتهت  أنــهــا  نفسه 
واكتفى  تفاجئه.  عــن  يكشف  وال  الــحــدث  خــطــورة  مــع  يتناسب 
بالقول إن مصر تتحرك في معركة تفاوض حول ملء وتشغيل 
املفاوضات  وأن   .. ستطول  معركة  التفاوض  وأن  النهضة،  سد 

سوف تنجح إن شاء الله!!
الــغــريــب أن تــصــريــحــات الــســيــســي املــخــيــبــة لــتــطــلــعــات ومـــخـــاوف 
الــوزراء اإلثيوبي، على  املصريني جاءت بعد أيام من تأكيد رئيس 
أن املفاوضات »متواصلة ولم تنقطع بشأن سد النهضة مع كل من 
السد«.  لم تتعهد بوقف عملية ملء  إثيوبيا  مصر والسودان، وأن 
وهنا سؤال مهم حول جدوى تمسك مصر بمفاوضات مع إثيوبيا 

وهي التي ال تلقي للمفاوضات باال!
واألغــرب من رد فعل السيسي السابق، أنه عندما هدد آبي أحمد 
بشن الحرب ضد مصر، استنكر السيسي حديث املصريني على 
العمل  اإلعــالم عن خيار  االجتماعي وفي وسائل  التواصل  مواقع 
العسكري لوقف بناء السد والحفاظ على حق املصريني في املياه 
والحياة، بل شدد على أال يهدد أحد أو يتحدث مجرد حديث عن 

عمل عسكري ضد إثيوبيا، لخطورة ذلك على تأليب الرأي العام!
وفي هذه املرة، وبعد تمهيد إثيوبيا للملء الثاني والكشف بدقة عن 
موعده، اتخذ السيسي ردة الفعل الفاترة نفسها التي اتخذها للرد 
على امللء األول. فلم يتجاوز التصريحات الكالمية وبنفس األلفاظ، 
رغم مرور سنة كاملة على التصريحات التي أعقبت التمهيد للملء 

األول، ورغم تكرار املفاوضات وتكرار فشلها.
املرحلة  تنفيذ  نيتها  عــن  إثيوبيا  إعـــالن  رفــض  رده  يــتــجــاوز  ولــم 
الثانية من ملء سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق، والتأكيد 
للتفاوض من أجل  الــعــودة  أن رؤيــة مصر تتمثل في حتمية  على 
التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق حول سد النهضة والعمل على 
اإلقـــدام على أي خطوة  إثيوبيا على عــدم  املفاوضات وحــث  نجاح 
أحادية. ويمكن الرجوع إلى نص التصريح األول والذي كان في 26 
يونيو/حزيران 2020، والتصريح الثاني وكان في السودان يوم 6 

مارس/آزار الحالي لنكتشف تطابق الكلمات.
نــائــب رئيس  أن  للسد  الــثــانــي  لــلــمــلء  إثــيــوبــيــا  تمهيد  فــي  الخطير 
أيضا  يشغل  وهــو  ميكونني،  ديميكي  الــخــارجــيــة،  وزيـــر  الـــــوزراء، 
رئيس املجلس الوطني لبناء سد النهضة اإلثيوبي، قال إنه ال يمكن 
ألحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% في مياه نهر النيل. 
والتحكم في  السيطرة  إثيوبيا تستهدف  أن  تأكيد على  هــذا  وفــي 
أندارغاشيو عقب  الــذي عبر عنه سلفه غيدو  الــهــدف  وهــو  النهر، 
امللء األول في يوليو/تموز املاضي بقوله إن نهر النيل أصبح بحيرة 
إثيوبية محلية، وأن »النيل ملك لنا«، وأن »ما قمنا به من بناء سد 
في  تغييرا  وأحــدثــنــا  واألهــــداف  الــرؤيــة  تغيير  بمثابة  هــو  النهضة 

التاريخ والجغرافية السياسية للمنطقة«.
التقيد  أي إن إثيوبيا تريد مفاوضات بال سقف زمني ومن دون 
باتفاقيات قانونية ملزمة. وقد صرحت وزارة الخارجية اإلثيوبية 
بالتعبئة  إثيوبيا ستقوم  بــأن  املــاضــي  فبراير/شباط   24 يــوم  فــي 
الثانية للسد وال عالقة للمفاوضات بذلك. وتدعي أنها تستند في 
مــلء الــســد إلــى اتــفــاق إعـــالن املــبــادئ املــوقــع بــني الـــدول الــثــالث، في 
املفاوض  الــوفــد اإلثيوبي  ــارس/آزار 2015. وأكــد ذلــك عضو  مــ  23
واملستشار القانوني في وزارة الخارجية، إبراهيم إدريس، بقوله إن 
من حق إثيوبيا بناء السد وفقا للوثيقة املوقعة بني مصر وإثيوبيا 
الخطوة ال  الثانية، وأن هذه  بالتعبئة  والسودان، وأن بالده ستقوم 
عالقة لها بمفاوضات سد النهضة، وأن بالده ستمضي في بناء 

السد رغم املحاوالت املصرية والسودانية غير املقبولة.

كأنها مفاوضات 
»شرعنة سد النهضة«


