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خطة تركيا للسياحة اآلمنة
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

حققت تركيا املركز الثالث عامليًا 
بعدد شواطئ الراية الزرقاء )519 
ــًا(، بــحــســب وزيـــــر الــبــيــئــة  ــئـ شـــاطـ
والــتــطــويــر الــعــمــرانــي الــتــركــي مـــراد قـــوروم، 
األول عام 2023  للمركز  أنقرة  »فيما تسعى 
بعد تحقيق 23 مــعــيــارًا لــلــرايــة الـــزرقـــاء، في 
تطبيق  يعني  مــا  وهـــو  جميع شــواطــئــهــا«، 
ــان  ــ ــ كــــافــــة املـــعـــايـــيـــر املــتــعــلــقــة بــــاألمــــن واألمـ

والخدمات والتوعية والنظافة...
ــطـــوة الـــثـــانـــيـــة لــتــعــويــض خــســائــر  أمـــــا الـــخـ
السياحة خالل عام كورونا، فهو اجتماع مع 
جميع سفراء البعثات األجنبية في أنقرة، في 
أنطاليا« إلطالعهم على  السياحة«  عاصمة 
اســتــعــدادات  اآلمــنــة وعـــرض  السياحة  خطة 
قطاع السياحة والفندقة في تركيا للموسم 
أنقا«  »أونجو  مدير شركة  وينقل  الصيفي. 
ــة، إيــــاد  ــاحـ ــيـ املــتــخــصــصــة بــــحــــجــــوزات الـــسـ

صياح أن اللقاء تضمن عرض تركيا جميع 
الــتــدابــيــر الــتــي تحمي الــســيــاح مــن فــيــروس 
كورونا، اعتبارًا من مرحلة نقل الزوار وحتى 
استضافتهم باملرافق الحاصلة على شهادة 

السياحة الصحية »من املطار إلى املطار«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ويـــكـــشـــف صـــيـــاح لــــ
انــطــبــاع رؤســـاء بعثات 90 دولـــة ومندوبي 
وسائل اإلعالم العاملية، كان جيدًا ألن تركيا 
أخــذت أمــن وسالمة السياح أواًل. وتوقع أن 
إلى  روسيا  من  السياح، خاصة  توافد  يبدأ 
أنطاليا ومن املنطقة العربية إلى مدن البحر 
األســود وإسطنبول، في النصف الثاني من 
السياحة  تكاليف  أن  خاصة  الحالي،  الــعــام 
هذا املوسم »منخفضة جدًا« نظرًا للعروض 
املــقــدمــة مـــن الــفــنــادق وتـــراجـــع ســعــر صــرف 

الليرة التركية )نحو 8.5 ليرات للدوالر(.
ــر الــثــقــافــة والــســيــاحــة في  ــ ــان نـــائـــب وزيـ ــ وكـ
تركيا، نــادر ألــب أصــالن، قد أعلن أخيرًا عن 
القطاع  فــي  عــامــل  ألـــف  تطعيم حــوالــي 300 

ــادة لـــفـــيـــروس  ــ ــــضـ الـــســـيـــاحـــي بـــلـــقـــاحـــات مـ
ــا، اســـــتـــــعـــــدادا الســــتــــقــــبــــال املــــوســــم  ــ ــ ــورونـ ــ ــ كـ
السياحي. مؤكدًا خالل تصريحات صحافية 
أن الــوزارة تعمل على تطعيم كافة العاملني 
ــيـــاحـــي بـــنـــهـــايـــة يـــونـــيـــو/  فــــي الــــقــــطــــاع الـــسـ

حزيران املقبل.
وحول مفهوم السياحة اآلمنة الذي ترّوج له 
تركيا، يقول الخبير السياحي محمد أصالن 
والــداخــلــيــة  والــثــقــافــة،  الــســيــاحــة  وزارات  إن 
والخارجية، اتفقت كلها على إصدار شروط، 
مــن يــلــتــزم بــهــا مــن املــنــشــآت، يــمــنــح شــهــادة 
اإللكتروني  املوقع  سياحية صحية ويدخل 
لــوكــالــة تــرويــج وتــطــويــر الــســيــاحــة التركية 
الـــتـــي تــعــتــمــد شــــــروط مــنــظــمــات االعـــتـــمـــاد 

الدولية املختصة. 
وكـــانـــت وزارة الــثــقــافــة والــســيــاحــة الــتــركــيــة 
ــار الـــحـــصـــول عـــلـــى شـــهـــادة  قــــد قــســمــت مـــسـ
إلــى مراحل. كما يتم إجــراء  السياحة اآلمنة 
ــن عــمــيــل ســـــري داخــــــل املــنــشــآت  تــفــتــيــش مــ

ــــرات تـــــتـــــراوح حــتــى  ــتـ ــ ــلــــى فـ الـــســـيـــاحـــيـــة وعــ
الشهرين. وفي حالة الكشف عن وجود خلل 
أثناء عمليات التفتيش، يتم تحذير املنشأة 
املعنية، وفي حالة استمرار هذا الخلل، يتم 

إلغاء الشهادة.
خالل  من  الشهادات  على  الفنادق  وتحصل 
مــعــيــارًا خــاصــا بموضوعات  اســتــيــفــاء 132 
مختلفة، تبدأ من دخول العميل إلى الفندق 
وحتى حالة الطوارئ والعزل الصحي، و120 
للطعام  املخصصة  باألماكن  خاصًا  معيارا 
ــراب، و44 مـــعـــيـــارا خـــاصـــا بــمــركــبــات  ــ ــشـ ــ والـ

التنقل والتجول.
ــــي املـــؤســـســـة  ــــي حــــصــــول الـــعـــامـــلـــني فـ ــأتـ ــ ويـ
ــاء )كـــوفـــيـــد ـ 19( على  ــ عــلــى تـــدريـــب عـــن وبـ
الــالزمــة لحصول  الــشــروط األســاســيــة  رأس 
املــؤســســة عــلــى شــهــادة الــســيــاحــة الصحية. 
كــمــا يــفــرض عــلــى املــنــشــآت الــحــاصــلــة على 
املــيــاه وتكييف  تعقيم ســخــانــات  الــشــهــادة، 

الهواء عند مغادرة الزوار للفندق.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــواق  ــفــــاع فـــي األسـ تــســتــمــر أســـعـــار الـــزيـــوت فـــي االرتــ
املقاطعة في فبراير/  املغربية، بعدما فشلت دعــوات 
شــبــاط املــاضــي فــي وقـــف االرتــفــاعــات الــتــي ســبــق أن 
ردهــا املنتجون إلــى ازديـــاد أسعار املــواد األولــيــة في 

السوق الدولية.
وتــوالــت ارتــفــاعــات أســعــار زيــوت املــائــدة منذ خمسة 
أشهر، حيث صعد سعر خمسة لترات من الزيت من 
كانون  ديسمبر/  دوالرات بني   7.6 إلــى  دوالرات   6.5
األول املاضي ومايو/ أيار الحالي، علما أن األسعار 

ويتوقع  املــنــتــج.  جـــودة  بحسب  تــرتــفــع  أو  تنخفض 
التجار ارتفاعات جديدة في أسعار الزيوت في الفترة 
املقبلة في ظل ترقب زيادات جديدة في املواد األولية، 
ــه يـــوجـــد زيــــــادات مــرتــقــبــة  بـــل إن تـــجـــارا يـــؤكـــدون أنــ

األسبوع املقبل، ما سينعكس على املستهلكني.
وارتـــفـــع ســعــر الــزيــت فــي الــســوق الــدولــيــة إلـــى 1200 
ــام، في  عـ قــبــل  مــقــابــل 775 دوالرًا للطن  لــلــطــن،  دوالر 
الوقت نفسه الذي ارتفع سعر زيت الصويا إلى 1400 
دوالر للطن، بعدما كان في حدود 675 دوالرًا قبل عام.
ويــؤكــد تجار لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« على أن الشركات 
تعمد إلى الزيادة في أسعار زيوت املائدة كانعكاس 

ــار فـــي الـــســـوق الـــدولـــيـــة، غــيــر أنــهــم  ــعــ ملــســتــوى األســ
األشهر  فــي  الشحن  تكلفة  ارتــفــاع  أن  يــشــددون على 

األخيرة ساهم في زيادة األسعار أيضًا.
ــار زيـــــت الـــطـــهـــو لـــقـــانـــون الـــعـــرض  ــعــ وتـــخـــضـــع أســ
والـــطـــلـــب، فــقــد كــفــت الـــدولـــة عـــن دعــمــهــا مــنــذ أكــثــر 
املــوازنــة، مــا أفضى إلى  مــن عقدين ملحاصرة عجز 
ارتــفــاع األســعــار. وكــانــت شــركــات أكـــدت أن الــزيــادة 
كانت ستحدث في العام املاضي، إال أنها اضطرت 
الــقــرار بشأنها في ظل الصعوبات  إلــى عــدم اتخاذ 
الحكومة  أن  تؤكد مصادر  بينما  املعيشية لألسر، 
تــدخــلــت فـــي تــلــك الــفــتــرة مـــن أجـــل إقـــنـــاع الــشــركــات 

فــي عــدم زيـــادة األســعــار. وعــزت املندوبية السامية 
للتخطيط، ارتفاع أسعار الزيوت إلى ارتفاع أسعار 
املواد األولية في السوق الدولية، معتبرة أن إنفاق 
األسر على زيت املائدة يشكل نحو 1.7 في املائة من 

مؤشر أسعار املستهلكني.
الزيتية،  للحبوب  خالصا  مستوردا  املغرب  ويعتبر 
ــزارعـــني إال أن عــدم  ــم تــحــفــيــز الـــدولـــة املـ ــه رغـ حــيــث إنـ
إلى  تدفعهم  التربة،  على  وتداعياتها  األمــطــار  وفــرة 
عــــدم مــواكــبــة الــخــطــة الــتــي وضــعــتــهــا الــحــكــومــة في 
الكولزة من أجل  الشمس وبــذور  إنتاج دوار  تعظيم 

االستجابة للحاجيات املحلية بنسبة 19 في املائة.

ارتفاع متواصل ألسعار الزيوت في المغرب

»غازبروم« الروسية تسجل 
ربحًا صافيًا

أعلنت شركة الغاز الروسية 
العمالقة »غازبروم«، الجمعة، 

تسجيل صافي ربح في الربع 
األول من العام بلغ 447.26 

مليار روبل )6.1 مليارات دوالر( 
بدعم من ارتفاع األسعار وزيادة 
املبيعات، وذلك بعد خسارة 116 

مليار روبل قبل عام. وارتفعت 
املبيعات في الفترة من يناير/ 
كانون الثاني إلى مارس/ آذار 

إلى 2.29 تريليون روبل من 1.7 
تريليون، وارتفعت األرباح قبل 
الفوائد والضرائب واإلهالكات 

واستهالك الديون 38 في املائة إلى 
700.6 مليار.

صكوك ماليزية بأكثر 
من مليار دوالر

قال البنك املركزي املاليزي، 
الجمعة، إن ماليزيا باعت سندات 

حكومية إسالمية تستحق في 
2026 بقيمة 4.5 مليارات رنجيت 
)1.1 مليار دالر( بمتوسط عائد 

2.728 باملائة. وبلغت نسبة 
العروض إلى التغطية مرتني. 

وتبلغ قيمة الدوالر 4.133 رنجيت 
ماليزي.

تركيا تطمح لزيادة 
إنتاج النفط

قال وزير الطاقة واملوارد الطبيعية 
التركي فاتح دونماز، إن بالده 
تهدف لرفع إنتاجها من النفط 

إلى 100 ألف برميل يوميا بحلول 
2023. جاء ذلك في تصريحات 
الجمعة لفت فيها إلى أن تركيا 

زادت إنتاجها من النفط بمقدار 
6800 برميل يوميا في الشهر 

األخير، عبر االكتشافات الجديدة 
سواء في جنوب شرقي البالد أو 
في منطقة تراقيا )شمال غرب(. 
وأشار إلى أن معدل إنتاج تركيا 

اليومي من النفط بلغ العام املاضي 
51 ألفا و600 برميل، وأن املعدل 
سيتجاوز 60 ألف برميل يوميا 

مع االكتشافات الجديدة العام 
الحالي.

بايدن يدافع عن 
خطته للبنى التحتية

حاول الرئيس األميركي جو 
بايدن إقناع الجمهوريني بإقرار 

خطته لتعزيز البنى التحتية 
التي قدمت على أن ال مفر منها 
لالستمرار بالتفوق على الصني 

من خالل استحداث وظائف 
لكثير من األميركيني املهمشني. 

إال أن الجمهوريني ال يزالون على 
موقفهم ويرفضون تضمني 

الخطة ما ال يتعلق مباشرة بالبنى 
التحتية واملنشآت، ويعارضون 
كذلك طريقة التمويل من خالل 
زيادة الضرائب على الشركات. 
وقال الرئيس األميركي خالل 
زيارة ملصنع في كليفالند في 
والية أوهايو: »خطتي ستزيد 
حجم االقتصاد بـ4500 مليار 

دوالر في السنوات العشر املقبلة. 
وسيسمح كذلك باستحداث 16 

مليون فرصة عمل جديدة بأجر 
جيد«.

أخبار

ارتفاع 
معنويات 
األوروبيين

أظهرت بيانات الجمعة تحسن املعنويات االقتصادية األوروبية في منطقة اليورو بأكثر من املتوقع لتبلغ أعلى مستوى لها في ثالث سنوات في مايو/ 
أيار، إذ كانت أكبر الزيادات في قطاعي الخدمات وتجارة التجزئة ولدى املستهلكني مع تخفيف الحكومات القيود املرتبطة بالجائحة. وارتفع مؤشر 
املفوضية األوروبية للمعنويات االقتصادية إلى 114.5 نقطة في مايو من 110.5 في أبريل/ نيسان، وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ يناير/ كانون 
الثاني 2018. وكان التفاؤل في قطاع الخدمات، الذي يشكل ثلثي اقتصاد منطقة اليورو، هو األكثر زيادة بارتفاعه إلى 11.3 نقطة من 2.2. وارتفعت 

معنويات املستهلكني إلى -5.1 من -8.1 في أبريل، في تحرك أعلى بكثير من املتوسط في فترة   طويلة البالغ -11.0.

اقتصاد
Saturday 29 May 2021
السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة

)Getty /أرتور ويداك(
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آلية تنظيم سوق النقد بال جدوى

13050
ليرة لبنانية، هو سعر الدوالر 
صباح  تسجيله  تــم  الـــذي 
ــوق  ــس ــي ال ــة فـ ــع ــم ــج ال
وهو  اللبنانية،  ــوداء  ــس ال
أعلى بأكثر من ألف ليرة عن 
منصة  في  المحدد  السعر 
من  يقلل  ما  لبنان،  مصرف 

جدواها

تحقيق

األزمة السياسية تكبح 
أي إمكانية لدعم سعر 

الليرة اللبنانية

يعتبر الخبراء أن المنصة 
إن نجحت فسيكون 

مفعولها قصيرًا

بيروت ـ ريتا الجّمال

مــــــّر أســـــبـــــوٌع عـــلـــى إعـــــــان حـــاكـــم 
مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة أن 
الــبــنــك املــركــزي ســيــقــوم بعمليات 
ــدوالر األمــيــركــي لــلــمــصــارف املــشــاركــة  بــيــع الــ
ليرة  ألـــف   12 عــلــى منصة »صــيــرفــة« بسعر 
لــبــنــانــيــة، ومــــا يـــــزال ســعــر الـــصـــرف يــســّجــل 
ارتفاعًا تجاوز الجمعة حاجز الـ13 ألف ليرة. 
على  الرقابة  للجنة  السابق  الرئيس  ويلفت 
الجديد«  »العربي  لـ حمود  سمير  املــصــارف 
 
ّ
التدخل لضخ يــريــد  لبنان   »مــصــرف 

ّ
أن إلــى 

ــــذب بــعــض حملة  األمــــــوال فـــي األســــــواق وجـ
الدوالرات، سواء في املنازل أو التي تأتي من 
الخارج بالدخول إلى املنصة وبيع دوالراتهم 
بسعر 12 ألف ليرة«. وتابع »أعتقد أن سامة 
يــــريــــد أن يـــجـــفـــف حـــجـــم الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة 
املوجودة في األسواق والتي توازي بالدوالر 
5.5 مــلــيــارات، جــزء منها مــوجــود ورقــيــًا مع 
الــنــاس وفــي منازلهم وصــنــاديــق املــصــارف، 
ــنــــاس لـــدى  والــــجــــزء اآلخــــــر فــــي حـــســـابـــات الــ

املصارف بالليرة اللبنانية«.
ــاع مــصــرف لبنان  ــه »إذا بـ ويــشــرح حــمــود أنـ
مــلــيــارا أو مــلــيــاريــن أو ثــاثــة مــلــيــارات دوالر 
خال سنة كاملة يستطيع أن يجفف السوق 
مــن الــســيــولــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، األمـــر الــذي 
يـــؤدي حتمًا إلــى انــقــطــاع أو شــّح فــي العملة 
ــــى بــيــع  الـــوطـــنـــيـــة، وعـــنـــدهـــا يــلــجــأ الــــنــــاس إلـ
الــلــيــرة، مــا سيخفض  الـــدوالر للحصول على 
ــد تنجح  ســعــر صــــرف الــــــــدوالر«. ويــــســــأل: »قــ
ــؤال األهــــــــم كـــــم ســـتـــدوم  ــ ــســ ــ الـــخـــطـــة ولــــكــــن الــ
لديها  اللبنانية  الــدولــة  إن  حيث  مفاعيلها؟ 
مــصــاريــف شــهــريــة وتـــدفـــع رواتـــــب املــوظــفــن 
بالليرة، واملودعون يسحبون دوالراتهم على 
ــراءات تساهم في  لــيــرة، وهــي إجــ سعر 3900 
ضخ الليرة في األسواق، ما يعني أن النتيجة 
إذا تم التوصل إليها ستكون محدودة املدة«.

ال ثقة
مــن ناحية ثــانــيــة، يــشــدد حــمــود على أن »أي 
خطة أو محاولة أو إجــراء ال يمكن أن ينجح 
استقرار سياسي وال  يترافق مع  أن  من دون 

سيما تشكيل حكومة جديدة، ما يعطي نوعًا 
من الثقة املطلوبة في السوق، بيد أنه ال توجد 
آفاق لتشكيل حكومة أو الوصول إلى استقرار 

سياسي قريبًا«.
ويــتــمــنــى الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــجــنــة الــرقــابــة 
ــارف أن »تـــنـــجـــح خـــطـــوة مــصــرف  عـــلـــى املــــصــ
بالسوق،  التحكم  على  قـــادرًا  ويصبح  لبنان 
خــصــوصــًا أن املـــحـــاوالت دائــمــًا مطلوبة بــدل 
والــتــفــّرج، ولكنها تحتم في  الــوقــوف جــانــبــًا 
وإال  األولــى،  بالدرجة  املقابل تشكيل حكومة 
ــقـــرار مـــؤقـــٍت وعــــــودة إلــى  ــتـ ســنــكــون أمـــــام اسـ

العاصفة بعد حن«.
ويــلــفــت حــمــود إلــــى أن املـــصـــارف الــتــي تــريــد 
شــــراء الــــــدوالر مـــن الــبــنــك املـــركـــزي عــلــيــهــا أن 
التي  التفاصيل حــول األطـــراف  تقدم له كامل 
وكيفية  الصعبة  العملة  بــدورهــا  ستشتري 
 كل 

ّ
ــغـــرض مـــن الــتــحــويــل، عــلــمــًا ان الـــدفـــع والـ

ــّرة أي مــقــيــدة ال  عملية بــيــع أو شــــراء غــيــر حــ
 عن السوق الحرة بكل ما 

ً
يمكن أن تكون بديا

لــو اسمها »ســـوداء«،  للكلمة مــن معنى حتى 
باعتبار أن أي شخص يريد أن يحصل على 

الــــــدوالر لـــن يــقــف فـــي الـــصـــف ويــنــتــظــر دوره 
ويقّدم في كل مرة بيانات إلى املصارف عند 
كل عملية شــراء، في حن أن السوق السوداء 

»حرة« وهذه أيضًا ثغرة تقّيد عمل املنصة.
»تربينا وعملنا في قطاع  أنــه  ويؤكد حمود 
مــصــرفــي عـــنـــوانـــه األســــاســــي الـــســـوق الـــحـــّرة 
تاريخه  في  لبنان  يمر  ولــم  الحّر  واالقتصاد 

ــفـــرض الـــقـــيـــود عـــلـــى الــتــحــويــل  فــــي مــــراحــــل تـ
ــقـــدي، وبـــالـــتـــالـــي فــاملــنــصــة تــجــربــة أولـــى  ــنـ الـ
ودائمًا هذه التجارب ال تحقق النجاح الباهر 

وتبقى في إطار املحاولة«.

تجارب تقنية
ويقول كبير االقتصادين في مجموعة بنك 
»العربي الجديد«  بيبلوس نسيب غبريل لـ
إن »املنصة ما تزال تحت التجارب التقنية، 
واملــــصــــارف بــــدأت تــتــلــقــى الــطــلــبــات لــشــراء 
السيولة  لبنان  مصرف  وسيؤمن  الـــدوالر، 
على أن تدفع لدى املصارف املراسلة، ونحن 
بانتظار مــا ســتــؤول إلــيــه األمـــور األســبــوع 
 »املــصــارف 

ّ
املــقــبــل«. ويــلــفــت غــبــريــل إلـــى أن

أو جزء  املواطنن  بقبول طلبات  الحق  لها 
ــفـــات  ــًا مــــن مــعــايــيــر ومـــواصـ مــنــهــا انـــطـــاقـ
بالتجار  تــبــدأ  أن  الطبيعي  ومـــن  مـــحـــّددة، 
الذي يحتاجون إلى الدوالر لشراء البضائع 

املستوردة أكثر من األفراد«.
ــة  ــيـ ــن األهــــــــــداف األســـاسـ ــ ــى أن »مــ ــ ــر إلــ ــيـ ويـــشـ
لــلــمــنــصــة، اســتــقــطــاب الـــــــدوالرات مـــن الــســوق 

ــازل حــتــى تــلــك الــتــي تــأتــي من  ــنـ الـــســـوداء واملـ
الخارج عن طريق املغتربن املتوقع مجيئهم 
هذا الصيف«. ويلفت إلى أن هذا األمر »يمنع 
تدهور سعر صرف الليرة في السوق املوازية، 
السوق  إلــى  واللجوء  االعتماد  تخفيض  عبر 
الطلب على  الــســوداء، مع إضفاء شفافية في 
مــعــلــومــات ومستندات  تــقــديــم  لجهة  الــــدوالر 
حول الغرض منه ووجهة األمــوال، باإلضافة 

إلى تحديد سعر منطقي للصرف«.
لبنان  »مصرف  أن  غبريل  يعتبر  املقابل،  في 
ال يــمــلــك عــصــا ســحــريــة ملــشــكــلــة تـــعـــدد سعر 
صــرف الـــدوالر وإلــغــاء الــســوق املــوازيــة، فهذه 
األهــــداف تتطلب حــكــومــة جــديــدة واســتــقــرارًا 
 يعالج 

ً
سياسيًا، وبرنامجًا إصاحيًا متكاما

العامة، وإعـــادة هيكلة  املالية  االخــتــاالت في 
الــقــطــاع الـــعـــام، والـــذهـــاب إلـــى مــحــادثــات مع 
صندوق النقد الدولي لتوقيع اتفاق تمويلي 
يـــعـــطـــي مـــصـــداقـــيـــة لـــلـــمـــشـــروع اإلصــــاحــــي 
الــبــرنــامــج، وغــيــرهــا من  وانــضــبــاط لتطبيق 
الخطوات واإلجراءات لتوحيد سعر الصرف«.

واقعية  للمنصة  »توقعاتنا  فــإن  لــذلــك،  وفــقــًا 
ومـــتـــواضـــعـــة، وهــــي تـــأتـــي لــتــعــبــئــة جــــزء من 
الــفــراغ الـــذي تــركــتــه السلطة الــســيــاســيــة رغــم 

تراكم األزمات«، يضيف غبريل.

ال جدوى منها
بـــدورهـــا، تــطــرح الــخــبــيــرة االقــتــصــاديــة ليال 
ــّدة  ــايـــات عـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« غـ مــنــصــور لــــ
ــــدوى منها  تــعــتــبــر أن »ال جـ الـــتـــي  لــلــمــنــصــة 
ــكـــن يــمــكــن أن يــتــم  فــــي الــــســــوق الـــنـــقـــديـــة، ولـ
اســتــخــدام الــبــيــانــات واملــســتــنــدات الــتــي يتم 
أن  إطــار داتــا يمكن  فــي  تقديمها للمصارف 
صعيد  عــلــى  ــــدوالر  الـ مستخدمي  بــن  تميز 
التجار واألفراد، وبالتالي من هي الفئة التي 
تــشــتــريــه«. وتــضــيــف مــنــصــور، »فـــي املــقــابــل، 
 لــلــســيــاســة 

ً
ــا ــتــخــذ املــنــصــة حــ

ُ
ال يــمــكــن أن ت

املــالــيــة أو االقــتــصــاديــة، فــهــي أشــبــه بــالــدواء 
الـــذي يخفف الــوجــع مــؤقــتــًا ولــيــســت عاجًا 
مــن مــرض مــزمــن، مــن هنا لــن تـــؤدي املنصة 
السوق ولن  إلــى تخفيض سعر الصرف في 
تــنــعــكــس إيـــجـــابـــًا عــلــى أســـعـــار الــبــضــائــع«. 
لألزمة  تكون عاجًا  »لــن  املنصة  أن  وتشرح 
الــنــقــديــة، ألن الــطــلــب عــلــى الـــــدوالر أكــثــر من 
الكميات املــوجــودة، والــســوق لــن تتشبع من 

الدوالرات مهما كان حجم ضخها«.
وتـــوضـــح مــنــصــور أنـــهـــا تـــرفـــض اســتــخــدام 
عبارة السوق السوداء، وتصّر على وضعها 
في خانة »سوق الصراف« باعتبار أن السعر 
الحالي  السعر  أدنــى من  لليرة هو  الحقيقي 
املــوازيــة. وتؤكد الخبيرة  السائد في السوق 

االقتصادية أن »الحل النقدي يجب أن يكون 
وجيو  وسياسية  اقتصادية  بحالة  مرتبطًا 
اقتصادية  ــراءات  إجــ مــع  مستقرة،  سياسية 
جدية وتدابير فاعلة ملكافحة الفساد، مرورًا 
ــج بــعــض املــــصــــارف أو حتى  ــــراءات دمــ ــــإجـ بـ
خروج بعضها من السوق، تمهيدًا الستعادة 
الثقة وإعـــادة تدفق الـــدوالرات من الــخــارج«. 
ــنـــذ ســـنـــة وثــــاثــــة أشـــهـــر لــم  ــــه »مـ وتــعــتــبــر أنـ
املــركــزي يعالج  البنك  يصدر أي مرسوم من 
أي مرسوم  النقدية، وال يوجد  األزمــة  فعليًا 
املــالــيــة للدولة،  ــف كــجــزء مــن السياسة 

َّ
ُيــصــن

وهــي مــؤشــرات تــدل جميعها على أن مسار 
الدوالر العام سيبقى تصاعديًا، وإن انخفض 

لفترات محدودة«. منصة 
مصرف لبنان

ليرة، في محاولة  الدوالر بسعر 12 ألف  لبيع  المصارف  لبنان منصة نقدية في  أطلق مصرف 
للسيطرة على السوق السوداء من جهة، واالستحواذ على الدوالرات المدخرة في البيوت. 

إال أن سعر الليرة يزيد هبوطًا في السوق الموازية، ما يجعل من المنصة آلية بال مفاعيل
ترقب لوقف الدعم

األميركي  الـــدوالر  بيع  عمليات  الخميس  لبنان  مصرف  منصة  بـــدأت 
بسعر 12 ألف ليرة لبنانية للمصارف املشاركة. وكان املركزي قد طلب 
من املشاركني الراغبني تسجيل جميع الطلبات على املنصة حتى الثالثاء 
العجز عن  لبنان مرحلة  بلغ مصرف  ذلــك فيما  يأتي  أيـــار.  مــايــو/   25
االستمرار في سياسة الدعم التي تتراوح ما بني 500 الى 600 مليون 
إلــى 7 مليارات دوالر، وذلك  أميركي شهريًا، وسنويًا ما بني 6  دوالر 
 االنحدار املتواصل في احتياطي البنك املركزي بالعملة الصعبة 

ّ
في ظل

الذي انخفض إلى ما دون 14 مليار دوالر أميركي. وتتزايد الضغوط 

على مصرف لبنان، فيما يتعلق بدعم عدد من املواد األساسية التي من 
املرتقب التوقف عن دعمها خالل يونيو/ حزيران. وأكد »مصرف لبنان« 
الطبية املدعومة بقيمة 1.3  أنه ال يمكنه مواصلة استيراد املستلزمات 
مليار دوالر من دون املساس باالحتياطيات اإللزامية للمصارف، مطالبًا 

السلطات املعنية بإيجاد حل للمشكلة.
ر في إبريل/ نيسان الحكومة من تبعات االستمرار 

ّ
وكان املركزي قد حذ

فــي الــدعــم ضــمــن اآللــيــة املتبعة حــالــيــًا، والــتــي تــهــدد بــهــدر االحتياطي 
اإللزامي ملصرف لبنان، وتبدد ما تبقى من أموال املودعني.

خالل احتجاج 
ضد سياسات 
مصرف لبنان 
)حسين بيضون(

بغداد ـ براء الشمري

ـــوة الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي  أثـــــــارت دعـــ
بــرهــم صــالــح إلـــى تــشــريــع قــانــون 
ــادة  ــعـ ــتـ ــفـــاســـديـــن واسـ ملـــاحـــقـــة الـ
ــوال املنهوبة تــســاؤالت حــول مــدى قــدرة  األمـ
املتهمن  محاسبة  على  الــعــراقــيــة  السلطات 
بالفساد فــي ظــل وجــود وجــوه سياسية قد 
تتضرر مصالحها ما قد يدفعها إلى تعطيل 

جهود محاربة الفساد. 
وأكد الرئيس العراقي في الثالث والعشرين 
مــن الــشــهــر الــحــالــي ضــــرورة تــشــريــع قــانــون 
ــاد«، مــوضــحــا أن  ــفـــسـ ــــرداد عــــائــــدات الـ ــتـ ــ »اسـ
القانون يمكن أن يسهم في استرداد األموال 
ــــع الـــــــدول،  ــات مـ ـــاقــ ــفـ ــــن خــــــال اتــ ــة مـ ــوبـ ــهـ ــنـ املـ
والـــتـــعـــاون مـــع الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة. وقـــــال إن 
»تقدر  طائلة  أمــوال  تسبب بخسارة  الفساد 
الـــعـــراق  واردات  مـــجـــمـــوع  مــــن  بـــاملـــلـــيـــارات« 
املتأتية من النفط منذ عام 2003 والتي تقرب 

من ألف مليار دوالر.
ــة قـــالـــت  ــهــــوريــ ــمــ مـــــصـــــادر فـــــي رئـــــاســـــة الــــجــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن فــريــقــًا اســتــشــاريــًا  لــــ
يــعــكــف عــلــى كــتــابــة مـــســـودة الـــقـــانـــون الــتــي 

ــدة تــتــيــح لــلــدولــة  تتضمن بــنــودا وفـــقـــرات عـ
املشتبه بهم داخــل  األمــــوال ومــقــاضــاة  تتبع 
العراق وخارجه، بما في ذلك أقرباء املشتبه 
ــــدت املـــصـــادر أن الــقــانــون فـــي حــال  بــهــم. وأكـ
إقراره سيبقى رهن تطبيقه، إذ إن التوافقات 
السياسية تبقى الحاسم الرئيس في مختلف 
أن  خاصة  الفساد.  ومنها  العراقية،  امللفات 
قائمة حاليًا  ومــواد دستورية  قوانن  هناك 
وتــتــعــلــق بــالــفــســاد وتــعــتــبــرهــا جــرائــم مخلة 
بالشرف، ولو تم تفعيلها ألغنت العراق عن 

أي قانون جديد«.
ــــن عــشــر  ـــر مـ ـــثــ ــــن »أكــ ــادر عـ ــ ــــصــ ــدثــــت املــ ــحــ وتــ
ــعـــراق املــنــهــوبــة،  دول كــانــت وجــهــة أمـــــوال الـ
وأبرزها إيران ولبنان واإلمارات وبريطانيا 
ــيـــونـــان، وهــــي تــقــدر  ــات املــتــحــدة والـ والــــواليــ

بعشرات ماين الدوالرات منذ عام 2003«.
واعتبر عضو البرملان العراقي رعد الدهلكي 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن القانون 
الذي يدعو الرئيس العراقي إلى إقراره »مهم 
إرادة سياسية لحل  للغاية في حــال توفرت 
مــلــف الــفــســاد«، ولــفــت إلـــى أن »الــجــمــيــع بــات 
يــدرك فداحة ما وصلت إليه الباد من جراء 
املترفة  الطبقة  لــدى  وتــوجــد تخمة  الــفــســاد، 
الــتــي بـــدأت أمــوالــهــا تــتــزايــد مــن دون وجــود 

مبررات لذلك«. 
ــات  ــ ــيـ ــ وآلـ أدوات  وجـــــــــود  ــكــــي  ــلــ ــدهــ الــ وأكـــــــــد 
ــاد، وتــــوجــــد  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــات ملــــحــــاربــــة الـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ
ــن دعــمــهــا  ــد مــ نـــيـــة حــقــيــقــيــة ملـــحـــاربـــتـــه ال بــ

وتطويرها، مبينا أن القانون الذي دعا إليه 
رئيس الجمهورية لم يصل إلى البرملان بعد. 
ــود بـــعـــض الـــجـــهـــات الــتــي  ــ ــ وأشــــــــار إلـــــى وجـ
تــنــاصــر جــهــود مــكــافــحــة الــفــســاد فــي الــعــلــن، 
وتقف ضد ذلك في السر، موضحا أن جهود 
مكافحة الفساد ستواجه كثيرا من العقبات، 
توجد  الــتــي  الحالية  املــرحــلــة  فــي  خصوصا 
فيها سياسيون يتخوفون من كشف الفساد، 
في  ومشتركون  متواطئون  منهم  كثيرًا  ألن 
الــفــســاد، مــعــبــرا عــن اعــتــقــاده بــوجــود عاقة 
القانون وقرب االنتخابات  بن توقيت طرح 
املــقــرر أن تــجــري فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
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في  القانونية  اللجنة  عضو  أكــد  جهته،  مــن 
البرملان العراقي، صائب خدر، أهمية تشريع 
ــعـــراق، مــوضــحــا لـ  ــتـــرداد أمــــوال الـ قــانــون اسـ
»العربي الجديد« أن املشروع كان ينبغي أن 
الــذي  الحالي  البرملان  بــدايــة عمل  مــع  يطرح 
تشكل عام 2018. وتساءل »هل يمكن للبرملان 
القانون املهم في الظروف  أن يمرر مثل هذا 
الحالية؟ مضيفًا »نحن أمام 4 أشهر فقط من 
أحيانًا،  يكتمل  البرملان  نصاب  االنتخابات، 

وأحيانًا أخرى ال يكتمل«. 
ــفــــت إلــــــى أن تـــشـــريـــع الــــقــــوانــــن يــتــطــلــب  ولــ
اللجنة  أن  وجــود تفاهمات سياسية، مبينا 
بأقرب  القانون  ملناقشة  مستعدة  القانونية 
وقــت في حــال عــرض عليها«، وأشــار إلــى أن 
إلــى ثقافة، األمــر  الــعــراق تحول  »الفساد فــي 
القوانن  لتنفيذ  الــذي يتطلب وجــود سلطة 
العمل  صعوبة  مؤكدا  بمكافحته«،  املتعلقة 

بقوانن ال توجد إرادة حقيقية لتنفيذها. 
وتـــابـــع »ال بـــد مـــن وجـــــود مــنــهــاج ملــواجــهــة 
الــفــســاد«، مــوضــحــا أن طـــرح الــقــانــون خــال 
املرحلة الحالية جاء في وقت حرج من عمر 
البرملان قد يعرضه للمزايدات واالعتراضات 
ــوقـــت  الـ ــــي  فـ ــــل شــــــيء  كـ إن  إذ  االنـــتـــخـــابـــيـــة، 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الــتــي  الــلــيــبــيــة  املـــالـــيـــة  ــوق األوراق  ــه ســ تـــواجـ
منذ  توقفها  بعد  نشاطها  تستعد الستعادة 
ســبــع ســـنـــوات، الــعــديــد مـــن الــعــقــبــات، بسبب 
الــفــوضــى فــي الــحــســاب الــخــتــامــي للمصارف 
والشركات العامة التي تستحوذ على النسبة 

الكبرى من نشاط السوق.
وأكــــد مــديــر الـــســـوق املــالــيــة، أحــمــد كـــــرود، أن 
غضون  في  السوق  افتتاح  ستعيد  السلطات 
تــشــمــل   2021 طــــروحــــات  أن  عــلــمــا  ــر،  ــهــ أشــ  5
مــصــرفــن إســامــيــن وصـــنـــدوقـــا اســتــثــمــاريــا 
عــقــاريــا و3 صــكــوك اســتــثــمــاريــة. ورأى أمــن 
املــال، محمود الوفاء،  لجنة إدارة هيئة ســوق 
أنه خال  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريحات 
السنوات املاضية تم طرح أسهم مجموعة من 
املـــصـــارف اإلســامــيــة، بينما تــوقــف الــنــشــاط 
الجهات  بينها  ومــن  كثيرة،  أمــور  بخصوص 
املقيدة والشركات املدرجة، بما في ذلك املوازنة 

املعتمدة واشتراطات ومعايير التداول.
ــدى ســــؤالــــه عــــن أن مـــؤســـســـات حــكــومــيــة  ــ ــ ولـ
ومصارف كان آخر حساب ختامي لها في في 

حساباتها  تقفل  لــم  اآلن  وحــتــى   2010 نهاية 
مع أنها مدرجة في السوق، قال إن هذه عقبة 
املــــال واســئــنــاف نشاطها  أمــــام تفعيل ســـوق 
مـــرة أخــــرى، مــشــيــرا إلـــى مــســاع مــع املــصــارف 
والجهات الحكومية بشأن حسابها الختامي.

الــســابــق،  املـــالـــيـــة  مـــديـــر ســــوق األوراق  وأكـــــد 
ســلــيــمــان الــشــحــومــي، أن الـــشـــركـــات املـــدرجـــة 
ـــعـــتـــمـــد فــي 

ُ
ــم ت ــ أقـــفـــلـــت حـــســـابـــاتـــهـــا لـــكـــنـــهـــا لـ

»العربي الجديد«  الجمعية العمومية. وقال لـ
إن األمر يمكن معالجته فنيا إذا كانت السوق 
الــتــداول، لكن يبدو أن املشكلة  جاهزة لعودة 
الحقيقية تتمثل في عدم جاهزية السوق فنيا 

وإلكترونيا للرجوع إلى العمل.
املـــالـــيـــة،  األوراق  ســـــوق  فــــي  املـــحـــلـــل  وأرجـــــــع 

أبــرز أسباب وقف التداول منذ  إبراهيم علي، 
الــعــام 2014، إلـــى فــقــدان الــقــدرة عــلــى تحديد 
وبالتالي  املــدرجــة،  لـــألوراق  السوقية  القيمة 
تـــردد أي شخص فــي اتــخــاذ قـــرار االستثمار 

في الشركات.
ــال إن »هــــنــــاك مـــشـــكـــات بــــن الـــبـــائـــع  ــ ــا قــ ــمـ كـ
الحالية  األســهــم  قيمة  بــخــصــوص  والـــشـــاري 
مع عدم استقرار سعر الصرف الرسمي، أولها 
فرض ضريبة على سعر الصرف، وعدم ثبات 
السعر، وعــدم تحقيق االستقرار األمني،  هــذا 
وعمق األزمــة االقتصادية، وعــزوف الكثيرين 
عــن االستثمار، إضــافــة إلــى ذلــك عــدم اعتماد 
مــوازنــات خــال السنوات السابقة، فضا عن 
املــدرجــة، وغير ذلــك من  مشكات فــي األوراق 
مــن جديد  الــســوق  التي تعيق عمل  املشكات 
بــعــد تــوقــفــهــا مــنــذ نــهــايــة الــعــام 2014 بسبب 

أحداث بنغازي وتردي األوضاع األمنية.
 ،2006 ســنــة  املــالــيــة  األوراق  ســـوق  ّســـســـت 

ُ
وأ

ونــفــذت خـــال الــســنــوات املــاضــيــة الــعــديــد من 
عامة  لشركات  اكتتابات  طــرح  مــن  العمليات 
وخاصة، إضافة إلى املصارف التجارية، فيما 

يبلغ عدد الشركات املدرجة 13 شركة.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

ارتفعت أسعار األسمدة في السوق السوداء 
280 جنيًها  إلــى  الصعيد  لتصل  فــي جنوب 
)شــــيــــكــــارة الــــيــــوريــــا(، نــتــيــجــة عـــــدم وصــــول 
بقيمة  تباع  التي  املدعمة  الصيفية   األسمدة 
الــجــمــعــيــات  إلــــى  لــلــشــيــكــارة  164.5 جــنــيــهــا 
القصب  بإنتاجية  يــضــر  مــا   الــزراعــيــة، وهـــو 
إذ إن حصة  األكثر احتياًجا لهذه  األســمــدة، 

كل فدان 13 شيكارة سنوًيا. 
ويؤكد نقيب الفاحن حسن أبو صــدام، أن 
يرجع  األســمــدة  أزمـــة  الرئيسي  وراء  السبب 
إلـــى عـــدم تــوريــد شــركــات األســـمـــدة  حصتها 
كاملة والبالغة 55 في املائة من اإلنتاج لوزارة 
الزراعة،  بسعر التكلفة، مقابل حصولها على 
غاز مدعم من الحكومة،  باإلضافة إلى وجود 
تــاعــب عــلــى مــســتــوى الــجــمــعــيــات الــفــرعــيــة، 
تــكــون  نتيجته خــــروج كــمــيــات مــن األســمــدة 

املدعمة إلى السوق السوداء. 
ويـــــرى أبــــوصــــدام فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
العيني  الدعم  أن  فكرة  الجديد«،  »العربي  لـ
ــتـــي تــشــجــع مــنــظــومــة الـــفـــســـاد عــلــى  هــــي الـ
ــا 

ً
الــتــربــح،  وخــاصــة فــي غــيــاب الــرقــابــة، الفــت

إلى أن الدعم النقدي للمزارعن  هو الطريق 
إلــى مستحقيه. ويشير  لــوصــولــه  األصـــوب 

ــــى أن الـــنـــقـــابـــة الـــعـــامـــة لــلــفــاحــن تــلــقــت  إلـ
شكاوى من مزارعي  القصب بمركز أبوتشت 
ــبـــب عـــــــدم وصـــــول  ــنــــا بـــسـ فـــــي مـــحـــافـــظـــة قــ
األســـمـــدة  الــصــيــفــيــة إلــــى كـــافـــة الــجــمــعــيــات 
مــا يضر بإنتاجية حوالي  الــزراعــيــة، وهــو 

30 ألف فدان من محصول القصب. 
وكــانــت وزيـــرة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، نيفن 
جامع، أصدرت قرارا  باستمرار  فرض رسم 

على صادرات األسمدة األزوتية  بواقع 600 
جنيه للطن . 

ــد كــبــار  ــ ــقــــول الــــحــــاج يـــوســـف جـــعـــفـــر، أحـ ويــ
فــدان  الــقــصــب بالصعيد إن حــصــة  مـــزارعـــي 
الــقــصــب مـــن األســـمـــدة املــدعــمــة 13 شــيــكــارة 
ســنــوًيــا، يــتــم  تــوزيــعــهــا بــواقــع 6 فــي املــوســم 
فــي  املوسم  و7  تسليمها(  يتم  )لــم  الــشــتــوي 
لتغطية  املزارعون  يلجأ  وبالتالي  الصيفي، 

هذا العجز من  السوق الحر.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه نتيجة  ويــضــيــف لـ
ارتفاع تكلفة األسمدة  وباقي تكاليف اإلنتاج 
مع ثبات سعر توريد طن القصب للمصانع 
 عند 720 جنيًها منذ 4 سنوات، اضطر املزارع 
لتقليل تكاليف  اإلنتاج، على حساب إنتاجية 
الفدان، وهو ما أدى إلى خفض  اإلنتاجية من 

40 طنًا للفدان إلى 35 طنًا للفدان. 
ويشير جعفر إلى أن أحد أسباب عدم وصول 
إلى  إلــى  مستحقيها يرجع  كميات األســمــدة 
اإلصــاح  كجمعية  الرئيسية،  الجمعيات  أن 
 الزراعي تدفع لشركات األسمدة ثمن الحصة 
في  وبالتالي  تحصل على حصتها،  مقدًما، 
حـــن أن جــمــعــيــة االئـــتـــمـــان ال تــمــلــك رصــيــدًا 
عــدم وجــود  نتيجة  بــذلــك،  لها   كافيًا يسمح 
أرصدة في الجمعيات  التابعة لها، وبالتالي 

تحدث عمليات تأخير في توريد الحصة.

األموال العراقية 
المنهوبة

األزمات تتراكم على المزارعين )محمد الشاهد/ 
فرانس برس(

عقبات أمام سوق األوراق المالية

أزمة األسمدة المدعومة تضرب الصعيد

تشكيك في القدرة 
على تعقب الفساد

دعا الرئيس العراقي 
برهم صالح إلى إقرار 

قانون الستعادة األموال 
المنهوبة، إال أن الكثير 

من الشكوك تدور 
حول تطبيقه في ظل 

منظومة الفساد السائدة

ليبيا أموال عامة

مصر

عقبات تواجه مالحقة 
الفاسدين كونهم فاعلين 

في السلطة

عدم جاهزية 
السوق فنيًا وإلكترونيًا 

الستئناف عملها

الترويج  أجــل  أن يستغل من  الحاضر يمكن 
االنتخابي. 

وتوقع عضو البرملان عن تحالف »سائرون«، 
ماحقة  قانون  يصطدم  أن  الياسري،  قصي 
األمـــــــوال املــنــهــوبــة الـــــذي ســيــقــدمــه الــرئــيــس 
العراقي، ببعض العقبات من قبل من وصفهم 
»الـــفـــاســـديـــن أو األجـــــنـــــدات الـــتـــي تــســعــى  بــــ
الستمرار الفساد في الباد«، قائا في حديث 
»رئيس  إن  الرسمية  العراقية  االنباء  لوكالة 
الــجــمــهــوريــة قــــدم قـــانـــون اســــتــــرداد عــائــدات 

ــاد الـــــى مــجــلــس الـــــنـــــواب، وســيــمــضــي  ــفـــسـ الـ
القانون خال هذه الدورة البرملانية«. 

الــضــغــوط السياسية التي  الــرغــم مــن  وعــلــى 
تتعرض لها، اال أن الحكومة العراقية تمكنت 
خــــال األشـــهـــر املـــاضـــيـــة مـــن اعـــتـــقـــال بعض 
ــاء املــهــمــة املــتــهــمــة بــالــفــســاد، أبــرزهــم  ــمـ األسـ
جــمــال الــكــربــولــي، رئــيــس حــزب الــحــل، وأحــد 

قيادات تحالف »عزم« االنتخابي. 
ونهاية أغسطس/آب من العام املاضي، شّكل 
الكاظمي  الــعــراقــي مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس 

ــفـــســـاد  »الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي قــــضــــايــــا الـ ــنـــة لــــ لـــجـ
والجرائم املهمة«، منحت صاحيات واسعة، 
تنفيذ  اإلرهـــاب مهمة  ــف جهاز مكافحة 

ِّ
وُكــل

ــادرة عــن قــضــاة الــتــحــقــيــق أو  الـــقـــرارات الـــصـ
املحاكم املختصة باملسائل التي تخص لجنة 
للقانون،  وفقًا  الفساد،  قضايا  في  التحقيق 
اللجنة  أن  إال  واعتقلت عــددا من املسؤولن، 
والتعامل  الحيادية،  عــدم  باتهامات  تــواجــه 
الفساد، ما تسبب في  النزيه« بملفات  »غير 

تقييد عملها.

تحرك ضد الفساد في 
ساحة التحرير )أحمد 
الربيعي/ فرانس برس(
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