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الحظر يخنق أسواق األردن
عّمان ـ زيد الدبيسية

ارتــفــعــت وتـــيـــرة املــطــالــبــات لــلــحــكــومــة األردنـــيـــة 
بـــإعـــادة الــنــظــر فــي اإلجــــــراءات املــتــخــذة ملــواجــهــة 
وباء كورونا التي بدأت بتطبيقها منذ منتصف 
شهر مارس/ آذار من العام املاضي، ما رتب كلفًا باهظة على 
تعهدت  الحكومة  أن  ورغــم  القطاعات.  ومختلف  االقتصاد 
بتخفيف تلك اإلجراءات، وال سيما بعد توجيهات امللك عبد 
الله الثاني بحيث يتم إلغاء الحظر الشامل املفروض كل يوم 
السادسة مساء وحتى  الساعة  جمعة والجزئي املطبق من 
السادسة صباحا، إال أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أكد 
لن  السياق  هــذا  فــي  الحكومة  التي ستتخذها  الــقــرارات  أن 
تكون بحسب تلك التوقعات في ظل ارتفاع اإلصابات بوباء 
الكباريتي،  كــورونــا. وقــال رئيس غرفة تجارة األردن، نائل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة  لـــ
تعاني من إجراءات الحظر، وقد تعرضت املحالت التجارية 
لخسائر غير مسبوقة وخاصة مع تراجع القدرات الشرائية 
ومــحــدوديــة حركة املواطنني فــي فــتــرات املــســاء. وأضـــاف أن 

مواسم األعياد تعتبر عادة فرصة للتجار واملطاعم وغيرها 
األدنــى  املبيعات وتحقيق عوائد مادية ولــو بالحد  لــزيــادة 
لــتــغــطــيــة الــتــزامــاتــهــم املـــالـــيـــة، مــشــيــرا إلــــى أن اإلبـــقـــاء على 
إجــراءات الحظر سيعّرض القطاع ملزيد من الخسائر حيث 
اضطرت محالت تجارية إلغالق أبوابها والتوقف عن العمل.
من جانبه، قال ممثل قطاع األلبسة واألحذية في غرفة تجارة 
األردن، سلطان عــالن، إن السوق يمر بأسوأ مراحله، حيث 
تعّرض التجار لخسائر كبيرة جدا وننتظر تغيير ساعات 
التسوق  لعمليات  املجال  إلتاحة  والجزئي  الشامل  الحظر 
لساعات ما بعد اإلفطار في رمضان املبارك. وبنّي أن حجم 
االستثمار في تجارة األلبسة يبلغ حوالي 650 مليون دوالر 
ويساهم القطاع بنسبة مرتفعة في الناتج املحلي اإلجمالي. 
وقــال: »في حال استمرت اإلجــراءات الحكومية، فإن العديد 
من املحالت التجارية ستغلق أبوابها وبالتالي سينخفض 
ر 

ّ
حجم االستثمار في تجارة األلبسة، ما قد يؤثر على توف

احتياجات السوق«.
وطـــالـــب بــــإجــــراءات عــاجــلــة إلنـــقـــاذ الــقــطــاع، ومــنــهــا تعليق 
اســتــيــفــاء الــضــرائــب والـــرســـوم ملـــدة عـــام. وقـــال ممثل قطاع 

لم تستجب  الحكومة  إن  رائــد حمادة،  املطاعم والحلويات، 
القيود لتفادي  القطاع الخاص بتخفيف  حتى اآلن ملطالب 
فيه بمساعدات  تقم  لم  الــذي  الوقت  في  الخسائر  مزيد من 
للقطاعات االقتصادية املتضررة. وأضاف أن نسبة االلتزام 
من قبل املطاعم ومحالت بيع الحلويات بمتطلبات السالمة 
الــعــامــة والــوقــايــة مــن الـــوبـــاء مــرتــفــعــة، وال مــبــرر الســتــمــرار 
الحظر الــجــزئــي لــســاعــات طويلة والــحــظــر الــشــامــل كــل يوم 
جمعة. وقال إن الفترة التي تسبق عيد الفطر مهمة للتجار 
ومحالت الحلويات، وعدم تقليل ساعات الحظر سيعّرضها 
لخسائر كبيرة. وكان وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال، 
صخر دوديــن، قال إن الحكومة ستلغي الحظر اعتبارا من 
يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل، حــيــث تشير الــتــوقــعــات إلـــى احتمال 
املــوعــد. وارتــفــعــت حــاالت  ذلــك  الوبائية قبل  الحالة  تحسن 
اإلصابة بوباء كورونا بشكل كبير في األردن خالل األشهر 
والوفيات  يوميا  حالة  آالف   8 وتــجــاوزت  املاضية،  القليلة 
بمعدل من 60 إلى 100 يوميا، ومنذ أسبوعني بدأ املنحنى 
باالنخفاض. وال تزال الحكومة تمنع عمل بعض القطاعات 

مثل صاالت األفراح واملراكز الرياضية واملقاهي.

عدنان عبد الرزاق

أعــلــن اتــحــاد غـــرف الــصــنــاعــة والــتــجــارة الــســوريــة، 
تنظيم  عن  العرب  واملستوردين  املصدرين  واتحاد 
مــعــرض »صــنــع فــي ســـوريـــة« عــلــى أرض »مــعــرض 
وتسويق  ترويج  »بهدف  بالعراق،  الــدولــي«  بغداد 

املنتجات الوطنية في األسواق العربية«.
وبــحــســب مــصــادر مــن الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، 
البيع  املــعــرض سيتضمن  فــإن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
املـــبـــاشـــر لــكــافــة املــنــتــجــات الــنــســيــجــيــة والــغــذائــيــة 
بني  املمتدة  الفترة  والهندسية، خالل  والكيميائية 

10 – 25 يــولــيــو/تــمــوز الــقــادم. ويــقــول عضو غرفة 
ــابـــق، مــحــمــد نــبــيــه الــســيــد علي  تـــجـــارة إدلـــــب الـــسـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا ليست املـــرة األولـــى التي  لـــ
يــقــام فيها املــعــرض بــالــخــارج، بــل سبق لــلــعــراق أن 
استضافه مرة، وكذا ليبيا وحتى روسيا االتحادية، 
ــراء الــذي  معتبرًا أن هــنــاك ثــالثــة أســبــاب لــهــذا اإلجــ

يسعى إليه نظام بشار األسد.
ويرى عضو غرفة تجارة إدلب السابق، أن الترويج 
يعطي إيــحــاء بــأن ســوريــة بخير، وأن نــظــام األســد 
وراء  الثالث  السبب  والــعــزلــة، وهــو  الحصار  يكسر 
إقامة املعرض خارج األراضي السورية، ألن »صنع 

في سورية« انطلق كتظاهرة اقتصادية داخلية عام 
2015 وكان يقام شهريًا باملدن السورية بهدف البيع 
أقــيــم ألول مرة  املــبــاشــر للسلع االســتــهــالكــيــة، لكنه 
خـــارج ســوريــة عــام 2017، فــي الــعــراق وافتتح على 
إثـــره، مــركــز جملة فــي الــعــراق لــلــصــادرات السورية 
الــنــســيــجــيــة والـــغـــذائـــيـــة، لــيــنــتــقــل بـــالـــعـــام الـــالحـــق، 
 2018 إلــــى مــوســكــو وفــــي الـــعـــام ذاتـــــه إلــــى مــديــنــة 

بنغازي الليبية.
وكــــان اتــحــاد املــصــدريــن واملــســتــورديــن الـــعـــرب، قد 
أصـــــدر قــبــل أيــــــام، قــــــرارا بــتــفــويــض رجــــل األعـــمـــال 
الــــســــوري، مــحــمــد نـــاصـــر الـــســـواح بــتــســيــيــر أعــمــال 

املــكــتــب اإلقــلــيــمــي لـــالتـــحـــاد فـــي دمـــشـــق، إلــــى حني 
اإلعالن رسميًا عن رئيس مكتب دمشق الذي افتتحه 
ــاد الـــعـــربـــي. وكــشــفــت مـــصـــادر إعـــالمـــيـــة من  االتــــحــ
واالقتصاد بحكومة  الخارجية  وزارتــي  أن  دمشق، 
األســـد، وافــقــتــا على طلب االتــحــاد وبـــدأ »الــســواح« 
بمهامه، كما أبــلــغ اتــحــاد املــصــدريــن الــعــرب، وزيــر 
ــــد، ســامــر الــخــلــيــل العمل  االقــتــصــاد بــحــكــومــة األسـ
اإلقليمي  املكتب  إدارة  على تشكيل أعضاء مجلس 
لالتحاد في دمشق، ليتم تعزيز العمل بني االتحاد 
ونظام األسد، خالل زيارة أمني عام االتحاد مسعد 

عبد الحميد راشد إلى العاصمة السورية الحقًا.

معرض »صنع في سورية« بالعراق يستهدف تصريف البضائع المكّدسة

تسارع 
التضخم 

في 
ألمانيا

قــال مكتب اإلحــصــاءات 
االتحادي األملاني أمس 
التضخم  إن  الخميس، 
الـــــــــســـــــــنـــــــــوي ألســـــــعـــــــار 
املــســتــهــلــكــني فـــي الــبــالد 
ــل/  ــ ــريــ ــ تـــــــســـــــارع فـــــــي أبــ
تجاوزه  لــيــزداد  نيسان 
لـــهـــدف الـــبـــنـــك املـــركـــزي 
األوروبــــــــــــــــــــي لـــتـــضـــخـــم 
يــقــل قــلــيــال فــحــســب عن 
أســعــار  وارتـــفـــعـــت   .%2
باملئة   2.1 املستهلكني 
فــي أبــريــل/ نــيــســان من 
مـــــــــــــارس/آذار.  ــــي  فـ  %2
وكــــــان تـــوقـــع لـــرويـــتـــرز 
يــشــيــر إلـــــى قــــــــراءة %2 
فـــــــي أبــــــــريــــــــل/ نـــيـــســـان 
ــات  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ فـــــــي ظـــــــل الـ
الجائحة  على  املترتبة 
ــال وزيــــر  ــ الـــصـــحـــيـــة. وقــ
ــانـــي ينس  الــصــحــة األملـ
ــان، أمـــــــس، إنــــــه تــم  ــ ــبـ ــ سـ
تطعيم نحو 1.1 مليون 
شــخــص أمـــس األربــعــاء 
بــالــلــقــاح املــضــاد ملــرض 
كــــــوفــــــيــــــد-19، وهـــــــو مــا 
يعادل أكثر من 1% من 
عدد السكان وأعلى من 

أي يوم آخر حتى اآلن.

»أوبر« توظف 20 ألف سائق في بريطانيا
في  إضافي  سائق  ألف   20 توظيف  أوبر  شركة  تعتزم 
الطلب  مواكبة  في  للمساعدة  المتحدة  المملكة 
المتزايد على الرحالت، في ظل تخفيف قيود اإلغالق 
التي تم فرضها بسبب فيروس كورونا في البالد. قالت 
شركة نقل الركاب التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا 
السائقين  تسجيل  إلى  تهدف  إنها  الخميس،  أمس  لها 
إلى  إضافتهم  لتتم  العام،  نهاية  بحلول  اإلضافيين 
المتحدة.  المملكة  في  بالفعل  لديها  سائق  ألف   70
المتحدة  المملكة  في  الرحالت  أن  أوبر  وأوضحت 
قفزت بنسبة 50 بالمائة منذ الثاني عشر من إبريل/ نيسان، 

عندما تم السماح بإعادة فتح الحانات والمطاعم.

االحتالل يعيد فتح منطقة صيد في غزة
أعلن االحتالل اإلسرائيلي أمس، إعادة فتح منطقة صيد 
 15 إلى  وتوسيعها  غزة  قطاع  سواحل  قبالة  السمك 
ميًال بحريًا، بعدما أغلقها اإلثنين بحجة »استمرار إطالق 
أراضيه«.  باتجاه  القطاع  من  الصاروخية  القذائف 
األراضي  في  الحكومة  أعمال  تنسيق  وحدة  وأكدت 
اإلسرائيلية  األمن  لوزارة  التابعة  )كوغات(  الفلسطينية 
اليوم  تقررت  أمنية،  مشاورات  »بعد  أنه  بيان  في 
الخميس إعادة فتح منطقة الصيد وتوسيعها إلى 15 
ميًال بحريًا«. وأضافت أن »استئناف السياسة المدنية تجاه 
باستمرار  مرهونان  الروتين  إلى  وإعادتها  غزة  قطاع 

السالم واالستقرار األمني«. 

»سابك« السعودية تربح 1.3 مليار دوالر
حققت الشركة السعودية للصناعات األساسية »سابك«، 
الربع  خالل  بالمنطقة،  بتروكيميائيات  شركة  أكبر 
مليار   1.3( ريال  مليارات   4.86 بـ  أرباحًا   ،2021 من  األول 
البورصة  للشركة على موقع  إفصاح  دوالر(. وحسب 
المحلية، أمس الخميس، سجلت »سابك« خسائر صافية 
بـ 1.05 مليار ريال )0.28 مليار دوالر( في الفترة المناظرة 
ارتفاع  إلى  األرباح  الشركة تحقيق  من 2020. وأرجعت 
متوسط أسعار بيع المنتجات؛ »علمًا أنه في الربع األول 
من 2020، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة 
ريال  مليار   1.1 بمبلغ  والمالية  الرأسمالية  األصول  بعض 

)0.29 مليار دوالر(« بحسب اإلفصاح. 

لقطات

)فرانس برس(

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

هذه هي القاعدة الذهبية في 
عملية التسوق وشراء احتياجات 

املنزل خاصة الغذائية، ابتعد 
عن التسوق في نهار رمضان 
خاصة في الفترة التي تسبق 
اإلفطار مباشرة، فقد تشتري 

وأنت جائع سلعا أنت لست في 
حاجة إليها، أو يوجد لها شبيه 

في خزانة بيتك، أو سريعة 
التلف مثل الخضر والفاكهة في 
حال عدم استهالكها في الوقت 

املناسب. ليست هذه هي النصيحة 
الوحيدة للتسوق في رمضان، 
فهناك نصائح أخرى تساعدك 
في الحد من اإلسراف والتبذير 

وإهدار موازنة البيت خالل فترة 
قصيرة، بل ومساعدة من حولك 

من الفقراء. 
مثال ضع خطة للتسوق حدد 

فيها الكميات وامليزانية التقديرية 
بحيث ال تتجاوزها مهما كانت 

املغريات، ال تشتِر كميات كبيرة 
من احتياجات املنزل الغذائية في 
املرة الواحدة، فالسلع متوافرة في 
األسواق ولن تنفد، كما أن اإلقبال 

الشديد على السلع في فترة زمنية 
قصيرة، خاصة تلك التي تسبق 

رمضان أو في بداية الشهر، يلعب 
دورا مهما في زيادة األسعار 

وظهور عمليات االستغالل 
واالبتزاز وربما االحتكار من قبل 
التجار، وهو ما يتسبب في غالء 
املعيشة، وبالتالي إرهاق ميزانية 
الجميع. قاطع السلع التي ترتفع 

أسعارها فجأة وبال مبررات 
اقتصادية، أجل قرار الشراء إلى 

حني تراجع السعر أو ظهور سلع 
بديلة، فعدم تناول سلعة في وقت 

محدد لن يؤدي إلى املوت.
تفاَد الشراء في أوقات الزحام، 
فالزحام قد يعطيك ايحاء بأن 

املستهلكني من حولك يتسابقون 
على الشراء، وأن السلع قاربت 
على النفاد بسبب زيادة العدد، 
وهو ما قد يدفعك إلى تقليدهم 

والشراء بال تركيز أو بدون تحديد 
احتياجاتك، أختر األوقات التي 
تكون فيها املوالت هادئة، هنا 
ستشتري ما تحتاجه وبدون 

ضغوط نفسية.
وأنت تتسوق اقرأ بيانات السلعة 
جيدا خاصة تاريخ اإلنتاج ومدة 

الصالحية، فقد تكون الصالحية 
قاربت على االنتهاء وربما أنتهت. 
قارن بني أسعار السلع، فقد تكون 

سلعة غير معروفة وبمواصفات 
جيدة سعرها أفضل كثيرا من 

السلع املعروفة املنتجة من شركات 
كبرى، ال تتأثر كثيرًا باإلعالنات 

البراقة، أحرص على شراء منتجات 
بلدك، ألنك بذلك تحقق عدة أهداف 

أبرزها تشغيل املصانع وزيادة 
اإلنتاج، وبالتالي املحافظة على 
فرص عمل، بل وتوليد فرص 

جديدة للشباب.
ابتعد عن عقدة املنتج األجنبي 

والحرص الشديد على شراء 
املاركات العاملية، فأنواع الجنب 

واأللبان واملياه املنتجة في بلدك 
قد تفوق كثيرا املنتجات الفرنسية 

املثيلة وغيرها من املنتجات 
املستوردة، تذكر أن اإلقبال الشديد 

على شراء املنتجات املستوردة 
يعني إغالق مصانع بلدك 

وتسريح العمالة.

ال تتسوق 
وأنت جائع

Friday 30 April 2021
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اقتصاد

بغداد ـ سالم الجاف

املوصل، شمالي  اعتبر مسؤولون عن مدينة 
العراق، أن حصة محافظة نينوى من موازنة 
العام الحالي ال تعيد الحياة ملناطقها املدمرة 
بفعل الحرب الطاحنة خالل حملة استعادتها 
من تنظيم »داعش« عام 2016، وما رافقها من 

أعمال قصف جوية وبرية. 
ــراب فــي  ــ ــخـ ــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن مـــســـاحـــة الـ وعــ
محافظة نينوى ومركزها املوصل، تصل إلى 
لــم تحصل إال عــلــى نــحــو 124  أنــهــا  80%، إال 
مــلــيــار ديــنــار )85 مــلــيــون دوالر( فــي مــوازنــة 
الــعــام الـــجـــاري، فــي وقـــت تــحــتــاج فــيــه إلـــى 10 

مليارات دوالر إلعادة ترميمها.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة قـــد أقــــرت نــهــايــة 
عليا  لــجــنــة  تــشــكــيــل  املــــاضــــي،  آذار  مــــــارس/ 
إلعــادة إعمار مدينة املــوصــل، في خطوة هي 
األولـــى مــن نوعها منذ طــرد مسلحي تنظيم 
»داعــــــــش«، وانـــتـــهـــاء املــــعــــارك فـــي املـــديـــنـــة في 
ــفــت خــســائــر 

ّ
الـــتـــي خــل يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2017، 

بــشــريــة كــبــيــرة فـــي صــفــوف املــدنــيــن ودمــــارًا 
واسعًا.  وأكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، 

الكويت ـ أحمد الزعبي

جهودها  الكويتية  السلطات  تــواصــل  فيما 
ــاء كــــورونــــا وحـــمـــلـــة الــتــطــعــيــم  ــ ملـــواجـــهـــة وبــ
التي تهدف للوصول إلى املناعة  املتسارعة 
اطلعت  حكومية،  وثيقة  كشفت  املجتمعية، 
عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الــســلــطــات 
الــكــويــتــيــة واجـــهـــت الــجــائــحــة بــــزيــــادة غير 
الــقــطــاع الصحي  اإلنــفــاق على  فــي  مسبوقة 
الوثيقة  مــلــيــار دوالر. وكــشــفــت  بـــ 1.6  تــقــدر 
أن مجلس الوزراء خصص ميزانية قياسية 
لعدد من الــوزارات التي تعمل على مواجهة 

أن الحصة املقررة للمحافظة من موازنة العام 
الــحــالــي ال تــتــنــاســب مــع حــجــم الـــدمـــار فيها، 
»العربي الجديد«، إن »نينوى تعرضت  وقال لـ
إلى أضــرار كبيرة جدًا، وهدم للبنى التحتية 
ــداث الــتــي شــهــدتــهــا، مــن سيطرة  نتيجة األحــ
داعش، ومعارك التحرير«.  وأضاف الجبوري: 
»سنحاول أن نستخدم األموال املخصصة في 
املشاريع األهم وحسب الحاجة لها وسنسعى 
ألن نحصل على مزيد من الدعم لترميم الدور 
والبنى التحتية خاصة في املدينة القديمة«. 

ــدوا أن الــتــخــصــيــصــات املــالــيــة  ــ ســيــاســيــون أكـ
للمحافظة ال تكفي سوى لعمليات ترقيعية، 
الذي  الدمار  ال تتجاوز نسبة 10% من حجم 
لحق بمدينة املوصل ثاني أكبر مدن العراق. 

وقــــال الــنــائــب الــســابــق عـــن املــحــافــظــة، نـــوري 
العبد ربه، إن »املحافظة تعرضت إلى احتالل 
داعش لعدة سنوات ومن ثم عمليات التحرير 
واملــــعــــارك، والـــتـــي نــتــج عــنــهــا تــدمــيــر بــحــدود 
»العربي  لـ مبينا  التحتية«،  البنى  مــن   %80
الجديد«، »إذا ما أردنا أن نقيم التخصيصات 
الدمار  االعتبار حجم  املالية ونضع في نظر 
في املحافظة، فإنه من غير املعقول أن نتعامل 

مـــقـــدمـــتـــهـــا وزارة  كـــــورونـــــا وفــــــي  ــــروس  ــيـ ــ فـ
الــصــحــة الــكــويــتــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى وزارات 
مــثــل الــتــجــارة والــداخــلــيــة والـــدفـــاع مــن أجــل 
االستمرار في جهود السيطرة على جائحة 
االستثنائية  ــراءات  ــ اإلجـ عــن  كــورونــا فضال 
ملواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد املصابن 
بــفــيــروس كـــورونـــا. وتــضــمــنــت املــصــروفــات 
ــدات طـــبـــيـــة مــثــل  ــ ــعــ ــ ــلـــزمـــات ومــ ــتـ شــــــــراء مـــسـ
ــة وغيرها  ــ الــكــمــامــات واألوكــســجــن واألدويـ
من املستلزمات الطبية ملواجهة الزيادة غير 
املسبوقة في اإلصابات، باإلضافة إلى إنشاء 
مستشفيات ميدانية في العديد من املناطق 
املعارض  أرض  في  امليداني  املستشفى  مثل 

بمنطقة مشرف.
أطباء  الكويتية مع  الصحة  وتعاقدت وزارة 
الكبير  النقص  بسبب  وكــوبــا  باكستان  مــن 
في الكادر الطبي وزيــادة اإلشغال في أسرة 
العناية املركزة، فيما تبلغ القيمة اإلجمالية 
للتعاقدات مع األطباء من الخارج ما يقرب من 
240 مليون دوالر. وفي ما يتعلق باللقاحات، 
أجرت السلطات الصحية الكويتية تعاقدات 
مع عدد من الشركات املصنعة للقاحات من 

التخصيصات  حيث  من  مدمرة  محافظة  مع 
ــــرى،  املـــالـــيـــة، كــتــعــامــلــنــا مـــع املــحــافــظــات األخـ
ومنها املحافظات الجنوبية التي لم تشهد ما 

شهدته نينوى من أحداث ودمار«. 
ــة  ــوازنــ ــاملــ بــ تــــدخــــل  ــتــــرض أن  ــفــ وأضـــــــــــاف: »يــ
الخاصة للمحافظة أموال إضافية عدا األموال 
أمـــوال  تخصص  وأن  لــلــمــشــاريــع،  املخصصة 
إلعادة اإلعمار، وإعادة املحافظة إلى وضعها 
الــطــبــيــعــي«، مــشــيــرا إلـــى أنـــه »مـــن املــالحــظ أن 
ــرة يــتــم بشكل  ــدمــ الــتــعــامــل مـــع املــحــافــظــة املــ
يبخس حقوقها«.  وتابع أنه »يجب تخصيص 
البنى التحتية،  أمــوال إضافية إلعــادة ترميم 
مــــن مـــــــدارس وجــــســــور ومــســتــشــفــيــات وغــيــر 
باملحافظة  لحق  وأن هناك ظلما  ذلــك، سيما 
املالية«، مشيرا  التخصيصات  تلك  من خــالل 
إلــى أن »هــذه األمـــوال ال تتماشى مــع التطور 
الــحــاصــل والــنــمــو الــســكــانــي، بـــل هـــي مــجــرد 
قليل من  مخصصات إلحــيــاء وتــرمــيــم شـــيء 
املــاضــي الـــذي كــانــت عليه، فــاملــوازنــة ال تلبي 
ــة، ســـــوى بــنــســبــة 10% مــن  ــظـ ــافـ حـــاجـــة املـــحـ
تحتاج  املحافظة  وأن  سيما  الــدمــار،  مساحة 

إلى 10 مليارات دوالر إلعادة ترميمها«.

إلى  تهدف  التي  التطعيم  حملة  تنفيذ  أجــل 
تــلــقــيــح أكـــثـــر مـــن 60 % مـــن ســـكـــان الــكــويــت 
املناعة  إلــى  والــوصــول  ومقيمن(  )مواطنن 
املجتمعية. وتسلمت الكويت حتى اآلن نحو 
2.2 مليون جرعة من لقاحات شركة »فايزر« 
ولقاح »أكسفورد« من شركة »أسترازينيكا«، 
ــغ املـــــرصـــــودة  ــالــ ــبــ ــي املــ ــالــ ــمــ ــا يــــقــــدر إجــ ــيـــمـ فـ
للقاحات 800 مليون دوالر. وفي هذا الصدد، 
قـــــال مــــصــــدر حـــكـــومـــي كـــويـــتـــي لـــــ »الـــعـــربـــي 
كانت  وتداعياتها  أزمــة كورونا  إن  الجديد« 
اســتــثــنــائــيــة، وبــالــتــالــي اإلجــــــــراءات املــتــبــعــة 
ملواجهة الجائحة ال بد أن تكون استثنائية، 
مــشــيــرا إلـــى أن جميع اإلجـــــراءات والـــقـــرارات 
واملـــصـــروفـــات تــتــم وفـــق الــقــوانــن والــلــوائــح 

ــوان  ــ وتـــخـــضـــع لـــأجـــهـــزة الـــرقـــابـــيـــة مـــثـــل ديـ
»نــزاهــة«.  الفساد  مكافحة  وهيئة  املحاسبة 
ــــذي رفـــــض الـــكـــشـــف عــن  ــاف املــــصــــدر الــ ــ ــ وأضـ
اسمه أنــه من دون اإلجـــراءات السريعة التي 
اتخذتها الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة 
الـــصـــحـــة، لـــن تـــكـــون فـــي مـــقـــدورهـــا مــواجــهــة 
األعـــــــداد الــكــبــيــرة مـــن اإلصــــابــــات بــفــيــروس 

كورونا، أو الحصول على اللقاحات. 
وقال وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، 
إن حــمــلــة الــتــطــعــيــم فـــي الـــبـــالد تــمــكــنــت من 
مليون شخص حتى  مــن  اللقاح ألكثر  منح 
اآلن، داعيا الجميع إلى املبادرة في تسجيل 
التطعيم  على  الحصول  أجــل  مــن  بياناتهم 
ــاء. مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــال  ــ ــوبـ ــ والـــقـــضـــاء عـــلـــى الـ
الخبير االقتصادي الكويتي، علي املوسى، لـ 
»العربي الجديد« إن الحكومة أنفقت أمواال 
طــائــلــة مـــن دون تــحــقــيــق الــنــتــائــج املـــرجـــوة، 
ــعـــدالت اإلصــــابــــة بــفــيــروس  ــزال مـ ــ حــيــث ال تـ
كورونا مرتفعة للغاية، باإلضافة إلى أنه لم 
تتمكن السلطات الصحية من تطعيم سوى 
مــلــيــون فـــقـــط، فـــي حـــن أن الـــــدول املـــجـــاورة 

تجاوزت هذه األرقام بنسب مرتفعة.

الكويت تنفق 1.6 مليار دوالر لمواجهة كورونامخصصات ضئيلة ال تعيد الحياة للموصل

إقرار زيادات طفيفة 
في األجور وسط موجات 

غالء متتالية

الجزائر ـ حمزة كحال

تــخــفــي األرقــــــام املـــأســـاويـــة وراءهــــا 
مليون  مــن  أكثر  يعيشها  مصاعب 
الجزائر  فــي  املليون عــامــل  ونــصــف 
ألف  أجـــورا زهــيــدة ال تتعدى 20  يتقاضون 
تــكــالــيــف  تــغــطــي  وال  دوالرا(   160( ــنــــار  ديــ
مــعــيــشــة شــهــر كـــامـــل. وال يـــــزال الــكــثــيــر من 
الــعــمــال يحلم بــفــرص عمل ومــنــاصــب شغل 
قـــادرة على مــواجــهــة ظـــروف خانقة زادتــهــا 
 »جائحة كورونا« التي ضربت مئات 

ً
قتامة

ــر فــــي مــنــاصــبــهــم  ــزائـ اآلالف مــــن عـــمـــال الـــجـ
وجــيــوبــهــم املــنــهــكــة أصــــال بـــغـــالء املــعــيــشــة، 
ــى مــســتــويــات  ــ ــار إلــ ــنــ ــديــ وتـــــهـــــاوي قـــيـــمـــة الــ

تاريخية أمام العمالت األجنبية.
ــظـــروف الــصــعــبــة، تــحــركــت  وفــــي ظـــل هــــذه الـ
الحكومة أخــيــرا فــي اتــجــاه تخفيف األعــبــاء 
عن العمال عبر رفع أجورهم، إال أنها كانت 
»زيـــــــــادات طــفــيــفــة ال تــســمــن وال تــغــنــي مــن 
ــادات نــقــابــيــة.  ــيــ ــــوع«، حــســب مــراقــبــن وقــ جــ
املجيد تبون  الــجــزائــري عبد  الرئيس  وكــان 
ع، األربعاء، على قرار يرفع بموجبه الحد 

ّ
وق

ــــى لـــأجـــور إلـــى 20 ألـــف ديـــنـــار، )نــحــو  األدنـ
120 يورو بسعر الصرف الرسمي( وبزيادة 
طفيفة تقدر بألفي ديــنــار، عــن الحد األدنــى 
املــضــمــون ســابــقــًا. ونــص املــرســوم الرئاسي 
 
ّ
الــجــديــد الــــذي نــشــر أول مـــن أمــــس، عــلــى أن

الـــقـــرار يـــســـري مــفــعــولــه بـــأثـــر رجـــعـــي بــدايــة 
مــن يــونــيــو/حــزيــران 2020. كــمــا يــضــع هــذا 
الــحــد األدنــــى املــضــمــون لــأجــر بــمــدة العمل 
القانونية املقدرة بـ40 ساعة عمل أسبوعية، 
وهــو مــا يــعــادل 173.33 ســاعــة شهريا بـــ20 
ألف دينار؛ أي ما يعادل 115.38 دينارًا، أي 
أقــل من دوالر لساعة العمل الــواحــدة.  وفي 
ــابـــق، طــالــبــت عــــدة نـــقـــابـــات مهنية  وقــــت سـ
ــع الــحــد  ــرفـ وأحــــــــزاب ســيــاســيــة الـــحـــكـــومـــة بـ
األدنــى املضمون لأجور بسبب االنخفاض 
واملوظفن،  للعمال  الشرائية  للقدرة  الالفت 
حيث كانت نقابة موظفي اإلدارة العمومية 
قد طالبت برفع الحد األدنــى إلــى ما يعادل 
ــمـــال«  ــعـ 200 يـــــــورو، فــيــمــا طـــالـــب حـــــزب »الـ
اليساري، في وقت سابق، برفعه إلى حدود 
54 ألــف دينار، ما يعادل 340 يــورو للشهر. 
لكن الحكومة رفضت هذه املطالب، متذرعة 
بــكــونــهــا تــكــلــف الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة أعــبــاء 
مالية إضافية، في الوقت الذي تراجعت فيه 
عائدات البالد من النفط الذي يمثل 98% من 

إجمالي عائدات الجزائر.

راتب بال قدرة شرائية
إذا كـــان »عــيــد الــعــمــال« يــحــل كــل ســنــة على 
ســواعــد الــجــزائــريــن حــامــال نــفــس األوجــــاع، 
ــة فــــي رفـــع  ــفـــس اآلمـــــــال والـــــرجـــــاء، خـــاصـ ونـ
األجــور، ففي هذه السنة، سيحل الفاتح من 
مايو/أيار على العّمال حامال تهديدا كبيرا 
لــقــوت املــاليــن مــن األســـر الــجــزائــريــة، حسب 

»العربي الجديد«. عمال وقيادات نقابية لـ
وكلما طال تفشي »فيروس كورونا«، ارتفع 
عــــدد الـــعـــمـــال املـــغـــادريـــن ملــنــاصــب عــمــلــهــم، 
فــالــجــائــحــة ضـــربـــت االقـــتـــصـــاد الـــجـــزائـــري 
الهش، وأوقفت عجلته، ما أدخل العديد من 
الــشــركــات »اإلنــعــاش« بعد تــوقــف نشاطها، 
يــضــاف إلـــى هـــذا انــخــفــاض األجــــور مــقــارنــة 
ــا جــعــل  ــ ــم، مـ ــتــــضــــخــ ــع واقــــــــع املـــعـــيـــش والــ ــ مـ
الــرواتــب ال تصمد حتى ثلث الشهر. ووفــق 

الجزائر،  نقابات  أعدتها كونفدرالية  دراسة 
فـــإن أغــلــب مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام يعيشون 
بــأجــور ال تضمن كرامتهم، كــل هــذا فــي بلد 
يعيش اقتصاده انكماشا حادا بفعل تراجع 
ــاع نــســبــة الــتــضــخــم،  ــفـ مــداخــيــل الــنــفــط، وارتـ
وتهاوي قيمة الدينار 30 باملائة في سنتن. 
وإلى ذلك، يقول العامل الجزائري نور الدين 
آيــــت قـــاســـي، إن »راتـــبـــه أصـــبـــح يــصــمــد من 
أسبوعن إلى 3 أسابيع على األكثر، وصار 

»رهينة« االقتراض إلكمال أيام الشهر«.
ويــــضــــيــــف الــــعــــامــــل فـــــي مــــؤســــســــة تــســيــيــر 
 21 يتعدى  »راتــبــه ال  أن  العمومية  الحدائق 
ألــف دينار )161 دوالرا(، وهــو قليل مقارنة 
بما تعيشه الجزائر من غليان في األسعار، 
يــضــاف إلــى ذلــك مــصــاريــف الــكــهــربــاء واملــاء 
والــنــقــل«. ولــفــت نــفــس املــتــحــدث لـــ »الــعــربــي 
الجديد« إلى أن »كل شيء في الجزائر ارتفع 
إال األجـــور ظلت مــســتــقــرة«. مــن جــانــبــه، قال 
ســائــق فــي مــؤســســة عــمــومــيــة، عــبــد الحكيم 
دالــــي، إن »الــعــامــل الــجــزائــري أصــبــح تحت 
خــــط الـــفـــقـــر، أنـــــا أتـــقـــاضـــى 25 ألـــــف ديـــنـــار 
أقل  هــو  دخــلــي  أن  أي  )192 دوالرا(،  شهريا 
»العربي  لـــ  يــومــيــا«، مضيفًا  دوالرات   7 مــن 
الــجــديــد« أن »كــل شــيء ارتــفــع سعره بقرابة 
30 بــاملــائــة فــي الــســنــة األخـــيـــرة بــعــد سقوط 
الـــعـــمـــال ظلت  الـــديـــنـــار، إال أن أجـــــور  قــيــمــة 
باألزمة  تتحجج  »الحكومة  وتــابــع:  ثابتة«. 
ــاوي أســـعـــار الـــنـــفـــط، لــكــنــهــا ال  ــهــ املـــالـــيـــة وتــ
تتحجج بنفس األسباب فيما يتعلق بأجور 
الوزراء والنواب واملصاريف التي يكبدونها 
العمومية، من سكن ونقل مجاني  للخزينة 

وحتى األكل مجاني.«

غالء األسعار
عــــــادت املــــخــــاوف فــــي الـــجـــزائـــر مــــن ارتـــفـــاع 
وتقلق  االقتصادي  املشهد  لتتقدم  األســعــار 
بنك  إعـــالن  بعد  الــبــالد،  فــي  العاملة  الطبقة 
الـــجـــزائـــر املــــركــــزي تـــعـــويـــم الـــديـــنـــار بــشــكــل 
مــوجــه، مــا يــنــذر بــمــزيــد مــن الـــغـــالء، ويــهــدد 
الدعم  إلغاء  إلــى  الرامية  الحكومية  الخطط 
أكثر  الجزائرية  العملة  وخــســرت  تدريجيًا. 
من 10 دنانير أمام الدوالر، منذ تفشي »وباء 
كورونا« في البالد، حيث بلغ سعر الصرف 
133 ديـــنـــارا لـــلـــدوالر نــهــايــة إبــريــل/نــيــســان 
نهاية  ديـــنـــارا  عــنــد 120  كـــان  بــعــدمــا   ،2021
مارس/آذار 2020، كما ربح اليورو هو اآلخر 

الــديــنــار، بعدما قفز سعره مــن 135 إلى  مــن 
137. وترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه 
ــي البنك 

ّ
ــام الــعــمــالت األجــنــبــيــة، إلـــى تــبــن أمــ

الدينار،  تعويم  الــجــزائــري سياسة  املــركــزي 
ــة تـــبـــعـــات تـــراجـــع  ــهـ ــرورة، ملـــواجـ ــ ــــضــ عـــنـــد الــ

عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.
النفطية منتصف 2014،  األزمـــة  بــدايــة  وفــي 
كان سعر صرف العملة املحلية يساوى 83 
دينارا لكل دوالر، ثم تهاوى إلى 118 دينارا 

في 2018، ثم 123 طيلة 2019 ومطلع 2020.
وقـــدمـــت الــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة مــنــذ 2014، 
تبريرات بأن تعويم العملة كان جزئيا فقط، 
والــهــدف منه امــتــصــاص ارتــــدادات الصدمة 
ر 

ّ
النفطية التي أضرت باقتصاد البالد. وحذ

للنقابة  التنفيذي  املــكــتــب  وُعــضــو  الــنــقــابــي 
املــســتــقــلــة ملــســتــخــدمــي الـــقـــطـــاع الــعــمــومــي، 
ــن مــغــبــة  ــ ــة، مـ ــكــــومــ عـــثـــمـــان مــــكــــيــــداش، الــــحــ
ــادات الــتــي أقــرتــهــا في  ــزيــ االلــتــفــاف حـــول الــ
األجــر األدنـــى املضمون، ولــو كانت ضئيلة. 
ويضيف نفس املتحدث لـ »العربي الجديد« 
أن هــذه الــزيــادة فــي األجـــور ليست مكسبا، 

بقدر ما هي مسّكن«.

عماٌل فقراء
حتى لو تحاشت الحكومة عن إجراء دراسة 
الجزائرين  الــعــمــال  وضعية  حــول  متعمقة 
من الطبقة الوسطى، تشير دراســات إلى أن 
مالين الجزائرين يعيشون تحت خط الفقر. 
ــا لــلــخــبــراء، فـــإن أكــثــر مــن ثــلــث العمال 

ً
ووفــق

مــعــرضــون لــلــخــطــر، خــاصــة مــع االنــخــفــاض 
الرقم  يــأِت هــذا  لم  الشرائية.  القوة  الحر في 
ــتـــصـــادي  ــن الـــســـمـــاء، حـــســـب الــخــبــيــر االقـ مــ
واألستاذ الجامعي محمد عزوز، »بل يعتمد 
على حسابات بسيطة مستمدة من البيانات 
الــدولــي، تفيد بــأن أســرة  الــتــي قدمها البنك 
أفــراد تحتاج 70 ألف  جزائرية مكونة من 5 
دينار لتعيش بدون ديون، وبما أن 34 باملائة 

من العمال الجزائرين يتقاضون أقل من 30 
ألـــف ديـــنـــار، فـــإن هـــؤالء هــم أقـــرب للفقر من 
الطبقة الوسطى«. وأضاف عزوز، في حديث 
الدولة في  لـ »العربي الجديد«، أن »سياسة 
إدارة األزمة االجتماعية واالقتصادية تؤثر 
بشكل مــبــاشــر عــلــى قـــدرة الــجــزائــريــن على 
العيش الكريم، فالفشل الحكومي لعقود في 
تسيير أموال النفط أوصل املواطن والعامل 
ــذه الــحــالــة االجــتــمــاعــيــة.«  بـــاألخـــص إلــــى هــ
الــعــام لالتحاد العام  مــن جانبه، أكــد األمــن 
لــلــعــمــال الـــجـــزائـــريـــن )أكـــبـــر تــكــتــل نــقــابــي(، 
سليم لعباطشة، أنه »رفع للرئيس الجزائري 
خالل  العمال  وضعية  حــول  مفصال  تقريرا 
مــــارس/آذار  فــي شهر  الــذي جمعهما  اللقاء 
املجيد تبون  الرئيس عبد  املنصرم، وتعهد 
بــاتــخــاذ قـــــرارات مــن شــأنــهــا حــمــايــة الــقــدرة 
ــع الـــراتـــب  الــشــرائــيــة لــلــعــمــال، بــمــا فــيــهــا رفــ
ا مــن رواتـــب  الــوطــنــي األدنــــى املــضــمــون بـــدء
شهر مايو/أيار، وهو مكسب يجب مواصلة 

النضال لتعزيزه.«

العمل النقابي حق معلق
ــا فـــي الـــدســـتـــور الـــجـــزائـــري في  رغــــم إقــــرارهــ
قابّي ُمعتَرف 

ّ
 الن

ّ
املادة 70 التي تعتبر »الحق

املــواطــنــن« وحمايتها مــن طرف  بــه لجميع 
قـــانـــون الــعــمــل الـــجـــزائـــري، تــبــقــى الــتــعــدديــة 
النقابية وما يترتب عليها من حقوق نقابية 
فـــي الـــجـــزائـــر فـــي مــقــدمــتــهــا إنـــشـــاء نــقــابــات 
نقطة  الــنــقــابــي،  الــعــمــل  ومــمــارســة  مستقلة، 
ســوداء في سجل الحكومة التي عمدت إلى 
واإلضــرابــات  املسيرات  من  العديد  إجهاض 
البالد،  في  املستقلة  النقابات  أقامتها  التي 
حــيــث تــتــعــرض الــكــثــيــر مــنــهــا إلــــى عمليات 

تضييق من طرف وزارتي العمل والعدل. 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال رئــــيــــس الـــنـــقـــابـــة 
الـــجـــزائـــريـــة ملـــمـــارســـي الـــصـــحـــة الــعــمــومــيــة، 
»العربي الجديد«،  إلياس مرابط، في حديث لـ
الــحــكــومــة  ورائــــهــــا  ــــن  ومـ الـــعـــمـــل  »وزارة  إن 
تـــريـــد أن تــضــغــط عــلــى الـــنـــقـــابـــات املــســتــقــلــة 
التي  اإلضـــرابـــات،  أحــرجــتــهــا بسلسلة  الــتــي 
أن  وتريد  والصحة،  التربية  قطاعات  مست 

تقمع الــعــمــل الــنــقــابــي املــكــفــول فــي الــدســتــور 
والقانون«. وأضــاف مرابط: »من املؤسف أن 
الـــوراء وتطلب  إلــى  الحكومة 30 سنة  تعود 
ــن الـــنـــقـــابـــات أن تـــجـــدد طــلــبــات االعـــتـــمـــاد،  مـ
واملؤسف أكثر هو أن تتخفى الحكومة وراء 
اإلجراءات اإلدارية«.  وفي نفس اإلطار، يقول 
حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية  الرابطة  عضو 
اإلنـــســـان، صــالــح دبــــوز، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« 
ــتـــورا مــوجــهــا لــلــخــارج يكفل  إن »هـــنـــاك دسـ
الــحــقــوق، وواقــعــيــا أنــت ممنوع مــن التفكير 
بن  الــعــالقــة  والــتــصــرف«.وتــشــهــد  والتعبير 
الــحــكــومــة والــنــقــابــات املــســتــقــلــة تـــوتـــرًا منذ 
قـــرابـــة 4 ســـنـــوات، بــعــد نــجــاح الــحــكــومــة في 
تــمــريــر تــعــديــل نــظــام الــتــقــاعــد عــبــر الــبــرملــان، 
والذي رفضته النقابات املستقلة، كونه يلغي 
»التقاعد املسبق«، الذي يحيل كل عامل أكمل 
32 سنة خدمة على التقاعد مهما كان عمره. 
وأبقت على التقاعد على أساس السن، والذي 
يلزم العمال بإكمال سنوات العمل إلى غاية 
60 سنة كــامــلــة، وهــو مــا تــرى فيه النقابات 
التي حققها  املكاسب  مــن  »اقــتــطــاع« مكسب 
العمال في الجزائر بعد سنوات من النضال. 
الــجــزائــريــة  الــعــام للنقابة  املــنــســق  وحــســب 
املستقلة ألساتذة التعليم الثانوي والتقني، 
مــزيــان مـــريـــان، فـــإن »الـــهـــدف األســـاســـي من 
لجوء الحكومة إلى مثل هذه املمارسات هو 
اإلضــرابــات مستقبال، وإسكات  إقــامــة  منع 
صوت الطبقة العمالية التي تريد الحكومة 
واحـــدة موالية  نقابة  فــي  تبقيها ممثلة  أن 
لــهــا، وهــو أمــر غير ممكن، فــالــدســتــور كما 
يــكــفــل الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة يــكــفــل الــتــعــدديــة 
ــاف  ــ الـــنـــقـــابـــيـــة والــــعــــمــــل الــــنــــقــــابــــي«.  وأضــ
»اإلضــرابــات  أن  الجديد«  »العربي  لـ مزيان 
الـــتـــي شــنــتــهــا نـــقـــابـــات الــتــربــيــة والــصــحــة 
والــتــوظــيــف الــعــمــومــي والــبــريــد والــبــنــوك، 
الــتــي لــم تجد  نجحت فــي إحـــراج الحكومة 
ــاورة كــبــيــرا فـــي ظـــل األوضـــــاع  ــنــ هـــامـــش مــ
االقتصادية التي تعيشها البالد، وبالتالي 
تــســعــى إلــــى تــحــيــيــد الـــنـــقـــابـــات مــســتــقــبــال، 
خاصة أن الجزائر تتجه نحو استحقاقات 

سياسية مهمة في السنة القادمة«.

ثلث عمال الجزائر على أعـتاب الفقر: رواتب هزيلة

إذا كان »عيد العمال« يحل كل سنة على 
األوجاع،  نفس  حامال  الجزائريين  سواعد 
ونفس اآلمال والرجاء، خاصة في رفع األجور، 

ففي هذه السنة سيحل الفاتح من مايو/أيار 
عليهم حامال تهديدا كبيرا لقوت الماليين 
من األسر الجزائرية. وفي ظل ظروف خانقة 

التسريحات  وتيرة  وتصاعد  األسعار  وغالء 
في  الحكومة  تحركت  كورونا،  بسبب 
العمال عبر رفع  األعباء عن  اتجاه تخفيف 

طفيفة  زيادات  كانت  أنها  إال  أجورهم، 
حسب  جوع«  من  تغني  وال  تسمن  »ال 
الجديد« لـ»العربي  نقابية  وقيادات  عمال 

ميزانية قياسية 
لوزارات التي تعمل على 

مواجهة فيروس

مؤشرات
األسواق

مصر
مــؤشــرات  أداء  تــبــايــن 
بــورصــة مصر خالل 
نيسان  إبــريــل/  شهر 
الــثــالثــيــنــي  لــيــتــراجــع   ،2021
ــــط  هــــامــــشــــيــــا وحــــــــيــــــــدًا، وسـ
مـــكـــاســـب ســـوقـــيـــة تـــتـــجـــاوز 
800 مليون جنيه )الــدوالر = 
نحو 15.65 جنيها(. وتراجع 
املـــؤشـــر الــرئــيــســي لــلــبــورصــة 
في   30 إكــس  إيجي  املصرية 
ختام تعامالت إبريل، بنسبة 
عــنــد  لـــيـــغـــلـــق  بــــاملــــائــــة،   0.88
 10568 مقابل  نقطة   10475
املاضي.  مــارس  بنهاية  نقطة 
بينما ارتفع مؤشر الشركات 
املــتــوســطــة والــصــغــيــرة إيجي 
 4.5 بــنــســبــة   EWI  70 إكـــس 
باملائة، لينهي تعامالت إبريل 
عند 2058 نقطة. بينما صعد 
إيــجــي إكــــس 100 مــتــســاوي 
بـــنـــســـبـــة  الـــــجـــــديـــــد  األوزان 
مــســتــوى  عــنــد  بـــاملـــائـــة،   2.18
املؤشر  وارتــفــع  نقطة.   2974
متساوي األوزان إيجي إكس 
50 بنسبة 0.43 باملائة، ليغلق 
عند 2043 نقطة. وارتفع رأس 
ــال الــســوقــي خـــالل إبــريــل/  املــ
مــلــيــون  بــقــيــمــة 821  نــيــســان 
 650.713 عــنــد  ليغلق  جــنــيــه، 

مليار جنيه.

السعودية
ــوق األســهــم  شــهــد ســ
ــداول«،  ــ ــ الــســعــوديــة »تـ
أمــــــــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس، 
تــنــفــيــذ صــفــقــتــن خــاصــتــن 
عـــلـــى ســـهـــم »بــــوبــــا الــعــربــيــة« 
ضــــمــــن مــــســــتــــويــــات تــــــــداول 
ووفقا  الجلسة.  السهم خــالل 
قيمة  بلغت  ــداول«  »تــ لبيانات 
مليون   40.6 نحو  الصفقتن 
ألـــف سهم  بــنــحــو 350  ريــــال 
ــيــــذ عــــنــــد ســعــر  ــفــ ــنــ ــتــ ــ وتــــــــم ال
116 ريــــاال. وتـــم تــــداول سهم 
عند  الخميس  بجلسة  »بوبا« 
ريـــــاال،   116.20 مـــســـتـــويـــات 
و115 ريــاال وهو أعلى وأدنى 
الجلسة،  خــالل  للسهم  سعر 
ــلـــى الــــتــــوالــــي. والـــصـــفـــقـــات  عـ
ــي األوامـــــــــر الــتــي  ــة هــ ــاصـ ــخـ الـ
اتفاق  يتم تنفيذها من خالل 
ــائــــع ومــســتــثــمــر  مــســتــثــمــر بــ
مــالــيــة  أوراق  عـــلـــى  مـــشـــتـــٍر 
مـــحـــددة، بــســعــر مـــحـــدد، بما 
)تـــداول(،  مع ضوابط  يتوافق 
ولـــوائـــح هــيــئــة الـــســـوق املــالــيــة. 
الخاصة  الصفقات  تؤثر  وال 
على سعر آخر صفقة، وأعلى 
وسعر  للسهم،  ســعــر  وأدنــــى 
االفــــتــــتــــاح، وســــعــــر اإلغـــــــالق، 
مؤشرات  أو  السوق،  ومؤشر 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات، بـــيـــنـــمـــا تـــؤثـــر 

بكميات وقيم التداول.

اإلمارات
أقفل سوق دبي املالي 
منخفضا  الــخــمــيــس 
 %0.56 بـــــنـــــســـــبـــــة 
نــقــاط،  مــســتــوى 2605  عــنــد 
وبــتــداوالت بلغت 148 مليون 
درهــــــم. وبـــاإلقـــفـــال عــنــد هــذا 
املـــســـتـــوى يـــكـــون الـــســـوق قد 
بـــمـــقـــدار 21 نــقــطــة  انـــخـــفـــض 
 %0.8 وبنسبة  األسبوع  لهذا 
ــه الــخــمــيــس  ــالـ ــفـ ــإقـ ــقــــارنــــة بـ مــ
ــي. وارتــفــعــت  ــاضــ مـــا قــبــل املــ
أســـهـــم 7 شـــركـــات مـــن أصــل 
تــداولــهــا، بينما  تــم  30 شركة 
شركة،   20 أســهــم  انخفضت 
وبقيت 3 شركات على ثبات. 
لألوراق  أبوظبي  وأقفل سوق 
املــــالــــيــــة مـــنـــخـــفـــضـــا بــنــســبــة 
 6047 مــســتــوى  عــنــد   %0.6
نقطة، وبتداوالت بلغت 1190 
عند  وباإلقفال  درهــم.  مليون 
هـــذا املــســتــوى يــكــون الــســوق 
بـــمـــقـــدار 55 نــقــطــة  انـــخـــفـــض 
لهذا األسبوع وبنسبة 0.9 %، 
ما  الخميس  بــإقــفــالــه  مــقــارنــة 

قبل املاضي.

كشفت وثيقة 
حكومية، أن السلطات 

الكويتية أنفقت على 
القطاع الصحي نحو 

1.6 مليار دوالر

متفرقات اقتصادية

إزالة األنقاض في المدينة القديمة بالموصل )فرانس برس(

)Getty/يحل عيد العمال على الجزائريين بمصاعب أكبر هذا العام )بالل بنسالم

كورونا والغالء يفاقمان معيشة العمال )رياض كرامدي/فرانس برس(

تحقيق

قطاعات  عدة  في  اإلضرابات  من  موجة  أسابيع،  منذ  الجزائر،  تشهد 
للمطالبة  العامة،  والخدمات  والبريد  والتعليم  الصحة  أبرزها  حيوية، 
برفع األجور وتحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين، ويتوقع أن 
تتزايد هذه اإلضرابات في األسابيع المقبلة لألسباب نفسها. وتأتي هذه 
االحتجاجات وسط موجات متتالية من الغالء خالل الفترة األخيرة بسبب 
التضخم  معدل  بلغ  رسمية،  بينات  وحسب  كورونا.  جائحة  تداعيات 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  نهاية  المائة،  في   2.6 الجزائر  في  السنوي 
ومعدل التضخم السنوي ليناير 2021 يمثل تطورا لمؤشر أسعار االستهالك 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

احتجاجات في عدة قطاعات

Friday 30 April 2021 Friday 30 April 2021
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اقتصاد

نيويورك ـ شريف عثمان

مــع ظــهــور الــعــديــد مــن املــؤشــرات 
اإليــجــابــيــة الــتــي تــؤكــد اســتــعــادة 
قــــــطــــــاع كــــبــــيــــر مــــــــن االقـــــتـــــصـــــاد 
األمــيــركــي لــقــوتــه، وتــزامــنــًا مــع نــجــاح إدارة 
جو بايدن في توصيل أكثر من 200 مليون 
جرعة من املصل املضاد لفيروس كوفيد-19 
إلــــى املـــواطـــنـــن، أعـــطـــى مــجــلــس االحــتــيــاط 
الــفــيــدرالــي »الــبــنــك املــركــزي األمــيــركــي«، كما 
نــتــائــج األعـــمـــال الــتــي فــاقــت الــتــوقــعــات لــدى 
العديد من الشركات والتي تم اإلعالن عنها 
هــذا األســبــوع، دفــعــة جــديــدة لــســوق األسهم 
األميركية، لتستمر في تحطيم مستوياتها 
القياسية بصورة ال يبدو أنها اقتربت حتى 

اآلن من نهايتها. 
ومع إبقائه على معدالت الفائدة على أمواله 
عند نطاق 0% - 0.25%، أكد البنك الفيدرالي 

االقتصاد  إنــعــاش  اســتــمــرار دعــمــه لجهود 
مــن خــالل االحــتــفــاظ بتكلفة اإلقــــراض عند 
مــســتــويــاتــهــا الــصــفــريــة، »لــحــن الــتــأكــد من 
تــعــافــي االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي مــمــا أصــابــه 

خـــالل عـــام الــجــائــحــة«.  ولـــم يــكــتــف رئــيــس 
الــبــنــك املـــركـــزي األكـــبـــر فـــي الــعــالــم، جــيــروم 
بــــاول، بــرســالــة الــطــمــأنــة تــلــك الــتــي أرسلها 
ــات املـــتـــحـــدة  ــ ــــواليــ ألســــــــواق األســــهــــم فــــي الــ
وأغــلــب االقــتــصــادات الــكــبــرى، حيث أضــاف 
إليها في مؤتمر صحافي يوم األربعاء بعد 
مالحظة  تأكيده  البنك  اجتماعات  اختتام 
حدوث تطورات إيجابية في ما يخص نمو 
االقــتــصــاد واســتــعــادة الــوظــائــف، حــتــى في 

القطاعات األكثر تضررًا من الجائحة. 
 أخرى التفكير في إيقاف 

ً
واستبعد باول مرة

ــراء الــبــنــك لــلــســنــدات مـــن الــســوق  بــرنــامــج شــ
الــثــانــويــة فــي الــوقــت الــحــالــي، والــــذي تعهد 
بمقتضاه البنك الــعــام املــاضــي بــشــراء مــا ال 
يقل عن 80 مليار دوالر من سندات الخزانة، 
مــن سندات  عــن 40 مليار دوالر  ومــا ال يقل 
الرهن العقاري، األمر الذي تسبب في إيقاف 
السنوات  العائد على ســنــدات  ارتــفــاع معدل 
العشر، الذي بدأ مع بداية األسبوع الحالي، 
لــيــنــهــي تـــعـــامـــالت األربـــــعـــــاء عـــنـــد مــســتــوى 
أعــلــى  مـــن  ــــاس  أسـ بــنــقــطــتــي  أقــــل  أو   ،%1.62

مستوى وصل إليه قبل كلمات باول. 
السنوات  العائد على ســنــدات  ارتــفــاع  وكـــان 
في  تسبب  قــد  الــجــاري  الشهر  مطلع  العشر 
خــســائــر كــبــيــرة لــأســهــم األمـــيـــركـــيـــة، وعــلــى 
األكثر  التكنولوجيا،  شــركــات  أســهــم  رأســهــا 
أن  األمــيــركــيــة، قبل  الــفــائــدة  حساسية لسعر 

وول ستريت 
تواصل تألقها

وول ستريت تتجه 
نحو دورة انتعاش 
جديدة خالل العام 

)سبنسر بالت/ 
)Getty

النقدية  والسياسة  األميركية  الشركات  أرباح  تساهم  أن  المتوقع  من 
الجاري.  العام  خالل  األسهم  ارتفاع  في  االقتصادي  للنمو  الداعمة 

وجاءت أرباح الشركات التي أعلنت عن نتائجها أكبر من التوقعات

»فورد« حققت أكبر 
أرباح فصلية، كما تجاوزت 

»فيسبوك« و»آبل« 
التوقعات

مخاطر األسواق الناشئة 
دفعت كبار المستثمرين 
للرهان على الليرة والراند

تفشي كورونا في 
الهند يقلق شركة تصنيع 

الطائرات األوروبية

دعم الفيدرالي 
وأرباح الشركات 
تمهد الطريق 

الرتفاع األسهم

)Getty( مبنى بورصة بومباي في الهند)Getty( مصنع طائرات إيرباص بمدينة تولوز الفرنسية

لندن ـ العربي الجديد

عانت أسواق الصرف الناشئة خالل األسابيع 
املــاضــيــة مــن مــخــاطــر الــحــظــر األمــيــركــي على 
الـــســـنـــدات الـــروســـيـــة وقـــلـــق املــســتــثــمــريــن من 
لجائحة  السريع  والتفشي  النقدية  السياسة 
ــال  ــي الـــهـــنـــد. واســــتــــعــــاد ســـــوق املــ ــا فــ ــ ــــورونـ كـ
تركيز  مــن  مستفيدًا  خسائره  بعض  الهندي 
ــاح الـــشـــركـــات الــكــبــرى  ــ املــســتــثــمــريــن عــلــى اربــ
الـــتـــي تلقتها  املــكــثــفــة  الــطــبــيــة  ــاعــــدات  واملــــســ
الــبــالد وقــدمــتــهــا الــعــديــد مــن الــــدول الــكــبــرى.  
لكن جائحة كورونا ال تزال تضرب االقتصاد 
الـــهـــنـــدي، وتــثــيــر قــلــق كــبــار املــســتــثــمــريــن من 
الــســوق الــهــنــدي. وتــأثــرت األصـــول فــي معظم 
الهند  فــي  الوبائية  بالكارثة  الناشئة  الـــدول 
وهرب املستثمرون لالحتماء بعمالت » املالذ 
والجنيه  الياباني  الــن  يقودها  التي  اآلمـــن« 
ــويـــســـري، ولــكــن  اإلســـتـــرلـــيـــنـــي والـــفـــرنـــك الـــسـ
اقــتــصــاداتــهــا  عــمــالت دول تعتمد  أن  يــالحــظ 
على صـــادرات املــعــادن والسلع األولــيــة باتت 
العام  بــدايــة  منذ  متواصلة  ارتــفــاعــات  تحقق 
الجاري. وفي أعقاب التراجع الكبير في سعر 
صـــرف الــروبــيــة الــهــنــديــة، الــتــي تــراجــعــت إلــى 
أقل مستوياتها في خمس سنوات في بداية 
األســــبــــوع، عــــادت الــعــمــلــة الــهــنــديــة لــالرتــفــاع 
أمس الخميس، مع تكثيف املساعدات الدولية 
للهند ودعم جهود مكافحة تفشي الفيروس. 
وحسب خبراء، »ساهم وقوف العالم مع الهند 
في دعم الثقة االستثمارية«، وبالتالي أدى إلى 

باريس ـ العربي الجديد

ــة إيـــــربـــــاص األوروبـــــــيـــــــة عــلــى  ــركــ تـــفـــوقـــت شــ
مــنــافــســتــهــا األمــيــركــيــة بــويــنــغ فـــي الــربــحــيــة، 
على  الثاني  للربع  أربــاحــًا  الشركة  حققت  إذ 
الـــتـــوالـــي، لــكــنــهــا تــعــتــبــر أن »الـــســـوق ال تـــزال 
ــة« أمـــــام األزمــــــة الـــتـــي يــشــهــدهــا  ــحــ غــيــر واضــ
قطاع الطيران بسبب وباء كوفيد-19 الذي لم 
الطائرات  تصنيع  شركة  وأعلنت  بعد.  ينته 
األوروبـــيـــة أمـــس الــخــمــيــس، تحقيق »نــتــائــج 
جـــيـــدة« فـــي الـــربـــع األول مـــع أربــــــاح صــافــيــة 
قــــدرهــــا 362 مـــلـــيـــون يـــــــورو، مـــقـــابـــل خـــســـارة 

صافية قدرها 481 مليونا قبل عام. 
ــنـــمـــا التـــــــزال  ــيـ ــــي أربـــــــــــاح إيـــــــربـــــــاص، بـ ــأتــ ــ وتــ
منافستها الكبيرة بوينغ تعاني من مشاكل 
اإلنتاج والتزال تتكبد خسائر للربع السادس 
عــلــى الـــتـــوالـــي، مــســجــلــة خـــســـارة قـــدرهـــا 537 
مليون دوالر. واعتبر املدير التنفيذي لشركة 
إيرباص، غيوم فــوري، في بيان أمس حسب 

ــاس الـــتـــقـــدم في  ــ ــه عــلــى أسـ ــــرس، أنــ ــرانـــس بـ فـ
باستئناف  املشجعة«  و»الــعــالمــات  التطعيم 
الحركة الجوية في أميركا الشمالية والصن 
مــــن جـــهـــة وتـــشـــديـــد الـــقـــيـــود غـــيـــر املــتــنــاســق 
للتنقل في أوروبا وتفشي الوباء في الهند من 
جهة أخرى، فإن »الربع األول يبن أن قطاعنا 
لم يتجاوز األزمة بعد وأن السوق ال تزال غير 
واضحة«. وأوضح في مؤتمر عبر الهاتف أن 
ضبابية السوق تــؤدي إلــى عــدم الــقــدرة على 
التنبؤ باملستقبل، لذلك نعتقد أن الطريق إلى 
التعافي لن يكون بالضرورة رأسيًا«. وشركة 

تصنيع الطائرات األوروبية التي سلمت 125 
طائرة تجارية خالل الربع األول بزيادة ثالث 
طــائــرات عن العام املــاضــي، ال تــزال حــذرة من 
وتحافظ  السابقة  الطلبيات  على  املستقبل 
 .2021 لـــعـــام  تــغــيــيــر  دون  تـــوقـــعـــاتـــهـــا  عـــلـــى 
وتتوقع تسليم عدد من الطائرات خالل العام 
ــــذي ســلــمــتــه الــعــام  الـــجـــاري مــمــاثــل لــلــعــدد الـ
املــاضــي 2020 والــبــالــغ 566 طــائــرة وتحقيق 
يــورو.  ملياري  تبلغ  معدلة  تشغيلية  أربـــاح 
وبـــاالســـتـــنـــاد إلــــى عــــدد مــمــاثــل مـــن عــمــلــيــات 
ــــي، اســتــقــر  ــــاضـ ــام املـ ــعــ ــرات الــ ــائــ ــطــ تــســلــيــم الــ
الثالثة األولــى  حجم املبيعات خــالل األشــهــر 
مــن الــعــام الــجــاري عند 10,5 مــلــيــارات يــورو. 
ــاح شركة  ــرى، تــضــاعــفــت أربــ ومـــن نــاحــيــة أخــ
أنشطتها  مـــن  املــعــدلــة  التشغيلية  إيـــربـــاص 
املــتــعــلــقــة بــالــطــائــرات الــتــجــاريــة ثـــالث مـــرات، 
وبــلــغــت 533 مــلــيــون يــــورو، ويــعــود ذلـــك إلــى 
التحكم في التكاليف وسعر الصرف املناسب. 
التوفير املرتبط  وبــدأت املجموعة في حصد 
التشغيل. وكانت الشركة قد  بتخفيض كلف 
أعلنت العام املاضي عن إلغاء 15 ألف وظيفة 
بالدول الرئيسية التي يجري فيها التصنيع.
املتخصصة  إيرباص  شركة  ربحية  وتعتمد 
في تصنيع طائرات الركاب بشدة على تقدم 
بدرجة  كورونا  جائحة  محاصرة  في  العالم 
تسمح بفك اإلغــالق في املــطــارات الكبرى في 

آسيا وأوروبا وأميركا. 
وكــان االتــحــاد الــدولــي للنقل الــجــوي »إيــاتــا« 
أن حركة  فبراير/شباط،  فــي مطلع  أعــلــن،  قــد 
في  قياسيًا  تراجعًا  سجلت  العاملية  الطيران 
عـــام 2020. وحــذر  بنسبة %66  الـــركـــاب  عـــدد 
اتــحــاد إيـــاتـــا، الــــذي يــضــم 190 شــركــة طــيــران 
الــعــالــم، مــن أن ظــهــور نسخ متحورة من  عبر 
احتماالت  على  بظله  يلقي  كــورونــا  فــيــروس 
انــتــعــاش الــقــطــاع فــي 2021. وتــوقــع االتــحــاد 
الطيران خــســارة إجمالية  أن تسجل شــركــات 
بـ118.5 مليار دوالر في 2020 و38.7 مليارًا في 
عام 2021، وأن تنخفض اإليرادات من رحالت 
املسافرين 69% إلى 191 مليار دوالر في 2020.

 ،%1.2 بنسبة  الهندية  األسهم  ارتفاع مؤشر 
وهو أكبر ارتفاع لها في 6 أسابيع مع تركيز 
ــاح الـــشـــركـــات الــكــبــرى  ــ املــســتــثــمــريــن عــلــى أربــ
ــنـــدي. واســـتـــفـــادت  ــهـ الــصــانــعــة لــالقــتــصــاد الـ
الروبية كذلك في االرتفاع من تراجع الدوالر 
قرب أدنى مستوياته في تسعة أسابيع أمس 
الــخــمــيــس. وتــــراجــــع الـــــــدوالر بــعــد أن أعــطــى 
رئــيــس مــجــلــس االحــتــيــاط الــفــدرالــي » البنك 
املــركــزي األمــيــركــي«، جــيــروم بـــاول، تطمينات 
لأسواق أن السياسة النقدية الداعمة للنمو 
سرت  لتكهنات  خالفًا  ستستمر  االقتصادي 
في السوق، أنه يتجه للخفض التدريجي في 
برنامج شراء السندات. وقال باول » لم يحن 
الـــوقـــت بــعــد لــلــتــخــلــي عـــن الــســيــاســة الــنــقــديــة 

الداعمة للنمو االقتصادي«.
عــلــى صعيد الــلــيــرة الــتــركــيــة، يـــرى مصرف 
»كوميرس بانك« األملاني، أن الليرة التركية 
تتجه لالرتفاع رغم مخاوف املستثمرين من 
التركي.  املــركــزي  للبنك  النقدية  السياسات 
وقــال البنك في تحليل نشره موقع »باوند 
من  أفــضــل  أداء  حققت  الــلــيــرة  ستيرلنغ«إن 

العمالت املنافسة في األسواق الناشئة. 
وحــســب رويـــتـــرز، اســتــقــرت الــلــيــرة التركية 
أمـــس الــخــمــيــس قــبــيــل صــــدور تــقــريــر البنك 
املـــركـــزي بــشــأن الــتــضــخــم الــفــصــلــي، والـــذي 
ــه فــي  ــاتـ ــعـ ــه تـــوقـ ــيـ ــرفــــع فـ مــــن املــــتــــوقــــع أن يــ
مـــواجـــهـــة تـــراجـــع الــعــمــلــة وارتــــفــــاع أســعــار 
الــســلــع األســـاســـيـــة. وبــلــغــت الــلــيــرة 8.1835 
الــتــعــامــالت الصباحية  الـــــدوالر فــي  مــقــابــل 
في لندن، وهو ما يقل عن مستوى إغالقها 

يوم األربعاء عند 8.18 ليرات مقابل الدوالر. 
باملائة من  مــن تسعة  أكثر  الليرة  وخــســرت 
الــعــام. واليـــزال التضخم  قيمتها منذ بداية 
أكــبــر مــهــددات الــســيــاســة الــنــقــديــة، إذ أظهر 
ربما  التضخم  أن  رويترز  استطالع نشرته 

يتجاوز 17% خالل العام الجاري.
الــرانــد«  ويــالحــظ أن عملة جــنــوب أفريقيا » 
العام  الربع األول من  كسبت نحو 2.4% في 
الــجــاري، كما كسبت 30% خــالل الــــ12 شهرًا 
ــــدول الــتــي  املــاضــيــة. وجـــنـــوب أفــريــقــيــا مـــن الـ
يعتمد اقتصادها على تصدير املعادن وعلى 
رأسها الحديد، وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار 
املــعــادن يــرفــع دخــلــهــا مــن الــعــمــالت الصعبة 
ــرى  ــم بـــقـــوة ســـعـــر صـــــرف الـــــرانـــــد. ويــ ــدعــ ويــ
مستثمرون أن عملة جنوب أفريقيا تحولت 
ــن« لــلــمــســتــثــمــريــن  ــ ــــالذ آمــ ــــى »مــ تـــدريـــجـــيـــًا إلـ

الهاربن من مخاطر األسواق الناشئة 
العائد  من  أفريقيا  جنوب  عملة  وتستفيد 
ــيـــر الــــــــذي يـــحـــقـــقـــه املـــســـتـــثـــمـــرون فــي  ــبـ ــكـ الـ
الــســنــدات الــحــكــومــيــة أجـــل 10 ســـنـــوات، إذ 
يمنح االســتــثــمــار فــي هــذه الــســنــدات عائدًا 
ثابتًا يقدر بنحو 9%، مقابل معدل تضخم 
يــقــدر بنحو 3.2%. وهـــو مــا يعني  ســنــوي 
أن املــســتــثــمــر فـــي ســـنـــدات جــنــوب أفــريــقــيــا 
يستطيع تحقيق عائد صاف يقدر بـ%5.8. 
ولــكــن لــيــس الــعــائــد وحــــده هــو الــــذي يدفع 
الجنوب  األصــــول  ــراء  شـ نــحــو  املستثمرين 
ــذلـــك تـــوقـــعـــات الـــخـــبـــراء  ــكـــن كـ أفـــريـــقـــيـــة، ولـ
ــفـــاع أســـعـــار املـــعـــادن والــســلــع  بــتــواصــل ارتـ
ــاري مــــع عــــودة  ــ ــجـ ــ ــة خـــــالل الــــعــــام الـ ــ ــيـ ــ األولـ
الكبرى  الصناعية  لالقتصادات  االنتعاش 
وعــلــى رأســهــا الـــواليـــات املــتــحــدة، وهـــو ما 
الــحــديــد وارتــفــاع  الطلب على  يعني زيـــادة 
أسعاره بعد إعالن عن خطة تحديث البنى 
مصرف  وقــال  املتحدة.  بالواليات  التحتية 
»مورغان ستانلي« في تحليل يوم الثالثاء، 
إن االستثمارات في سندات جنوب أفريقيا 
ارتــفــعــت بنحو 1.8% خـــالل شــهــر مـــارس/ 

آذار املاضي.

إيرباص تتفوق على بوينغ في الربحيةالبورصة الهندية تمتص مخاطر كورونا

يتدخل البنك الفيدرالي في األسواق مشتريًا، 
أســاس من  مــن عشرين نقطة  أكثر  ويفقدها 

العائد.
ــاول، كــانــت األســـواق  وتــزامــنــًا مــع كــلــمــات بــ
أعمال  نتائج  ملعرفة  األربــعــاء  يــوم  تتأهب 
الــعــديــد مــن الــشــركــات الــكــبــرى، الــتــي كانت 
مــن بينها فــيــســبــوك وآبــــل، الــلــتــان احــتــدت 
األخــيــرة،  األسابيع  خــالل  بينهما  املنافسة 
العام  من  األول  الربع  أعمال  نتائج  لتجيء 
كثيرًا  أفضل  كانت  والــتــي  لديهما،  الحالي 
مــن الــتــوقــعــات، وتــشــعــل املــنــافــســة بينهما 

البورصة األميركية بنسبة %4  نشاطًا في 
خالل تعامالت ما بعد ساعات العمل ليوم 

األربعاء. 
ــخــــالف مـــضـــاعـــفـــة األربــــــــــاح، كـــــان إلعــــالن  وبــ
الخزينة  برنامج شــراء أسهم  زيــادة  الشركة 
بــمــا تــصــل قــيــمــتــه إلــــى 90 مــلــيــار دوالر أثــر 
ــح  الـــســـحـــر عـــلـــى ســـعـــر الـــســـهـــم، حـــيـــث أوضــ
ــي اســـتـــمـــرار  لــلــمــســتــثــمــريــن ثـــقـــة الـــشـــركـــة فــ
لديها  السيولة  املبيعات، وتوفر  في  الزيادة 

بدرجة كبيرة. 
املالي اإليطالي  املدير  وقــال لوكا مايستري، 

التي تصنع  آبــل،  وأعلنت  كــانــت.  مما  أكثر 
الــهــواتــف الــذكــيــة آيــفــون والــحــواســب مــاك، 
ــرار تــحــقــيــق املـــبـــيـــعـــات الــقــيــاســيــة،  ــمــ ــتــ اســ
الــتــي بـــدأت خــالل عــام الــجــائــحــة، فــي الربع 
األول من العام، األمــر الــذي تسبب، بحسب 
أربــــاح غــيــر مسبوقة،  الــشــركــة، فــي تحقيق 
لــتــرتــفــع  تـــتـــجـــاوز %100،  ــاع  ــفــ ارتــ بــنــســبــة 
توقعات أرباح العام إلى أكثر من 70 مليار 
دوالر، أو ما يقرب من 30% أكثر من العام 
املــاضــي. وبــعــد اإلعـــالن عــن نتائج األعــمــال 
الــفــصــلــيــة لــلــشــركــة، ارتـــفـــع الــســهــم األكــثــر 

بالشركة: »نشعر بارتياح كبير بعد النتائج 
العام  مــن  األول  النصف  خــالل  تحققت  التي 

املالي للشركة«. 
بـــدورهـــا، تـــجـــاوزت أربــــاح وإيــــــرادات عمالق 
ــاعــــي فــيــســبــوك  ــمــ ــتــ ــع الــــتــــواصــــل االجــ ــ ــواقـ ــ مـ
التوقعات خالل الربع األول من العام، حيث 
إيــــراداتــــهــــا بــنــســبــة 48% مــقــارنــة  ــعـــت  ــفـ ارتـ
بنفس الفترة من العام املاضي، لتتجاوز 26 
أرباحها  صــافــي  ارتــفــع  بينما  دوالر،  مليار 
بنسبة 94%، ليصل إلى 9.5 مليارات دوالر، 
وليرتفع سهم الشركة خالل تعامالت ما بعد 

األربعاء بنسبة تتجاوز  العمل يوم  ساعات 
6%. وأرجـــعـــت الــشــركــة ارتـــفـــاع األربـــــاح إلــى 
زيادة تكلفة اإلعالن على املوقع بنسبة %30، 
باإلضافة إلى زيادة اإلعالنات بنسبة %12، 

مقارنة بالربع األول من العام املاضي. 
ــدرب ســـارت شــركــة كــوالــكــوم،  وعــلــى نــفــس الــ
التي تصنع أشباه املوصالت وتنتج برامج 
الحاسب اآللي، حيث ارتفعت مبيعاتها على 
أســـاس ســنــوي خـــالل الــربــع األول مــن الــعــام 
بنسبة 52%، بعدما نجحت في إتمام صفقة 
واستفادت  نوفيا،  شــركــة  على  اســتــحــواذهــا 
ــاه املـــــوصـــــالت الـــتـــي ضــربــت  ــبــ ــن أزمــــــة أشــ مــ

أسواق العالم خالل الشهور املاضية. 
وقال كريستيانو أمون، رئيس الشركة: »مع 
النقص الواضح في إنتاج أشباه املوصالت 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، نــجــحــنــا فـــي تسخير 
قدرتنا  لتعظيم  العالم  إمكاناتنا حول  كافة 
على استغالل الفرصة التي أتيحت للشركة«، 
مــؤكــدًا تــوجــه الــشــركــة نــحــو تــوســيــع قـــدرات 
إنتاج الرقائق لديها خالل الشهور القادمة. 

ــم تــقــتــصــر نــتــائــج األعـــمـــال الــجــيــدة على  ولــ
أعلنت  حيث  التكنولوجيا،  شركات  عمالقة 
شـــركـــة فـــــورد لــتــصــنــيــع الـــســـيـــارات تحقيق 
صافي أرباح 3.3 مليارات دوالر، تمثل أعلى 
 
ً
أرباح فصلية للشركة منذ سنوات، ومقارنة
بــخــســائــر تــقــدر بــنــحــو 2 مــلــيــار دوالر خــالل 
نفس الفترة مــن الــعــام املــاضــي، حــن تسبب 
انتشار الوباء في القارة الشمالية في إيقاف 
ــاج تــمــامــًا فـــي مــصــانــع الـــشـــركـــة فيها  ــتــ اإلنــ
بنسبة  الشركة  إيـــرادات  وارتفعت  ألسابيع. 
الشهور  فــي  دوالر  مليار   36.2 لتسجل   %6

الثالثة األولى من العام الحالي.
وسّجلت »تسال« أرباحًا قياسية يوم اإلثنن 
في ثالث ربع قياسي لها على التوالي، حيث 
وصـــلـــت أربـــاحـــهـــا إلــــى مــلــيــار دوالر لــلــمــرة 
األولى في تاريخ الشركة. وسّجلت 9 مليارات 
دوالر إيرادات، بارتفاع نسبته 75% عن نفس 

الفترة من العام املاضي.
ــل  ــا الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا غـــوغـ ــالقــ ــمــ وأعــــــلــــــن عــ
ومايكروسوفت، عن تحقيق ارتفاع حاد في 
ــاح، فــي مــعــدالت تــجــاوزت  ــ الــعــائــدات واألربـ
توقعات املحللن، وهو ما رأت فيه صحيفة 
الجائحة  أن  على   

ً
دليال تايمز«  »نيويورك 

أفــــــــادت شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــكـــبـــرى. 
وحــقــقــت »ألـــفـــابـــت« عـــائـــدات بــلــغــت 55.31 
مليار دوالر بزيادة 34% عن العام السابق، 
وزاد صافي أرباحها بأكثر من الضعف إلى 

17.93 مليار دوالر.

المالي  التحفيز  حزمة  إن  الخميس،  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  قال 
الحزمة  وتشمل  دوالر،  تريليونات   4 ستبلغ  االقتصاد  إلنعاش  الموجه 
دوالر.  تريليون   1.9 البالغة  السابقة 
له  ــاب  ــط خ أول  فـــي  ــاف  ــ وأضـ
مــرور  بمناسبة  الكونغرس  ــام  أم
أن  منصبه،  توليه  على  يوم   100
الضريبي  واالئتمان  اإلنفاق  حزمة 
الجديدة، استثمار حيوي لمستقبل 
الخروج  واشنطن  وتحاول  البالد. 
الناجمة  االقتصادية  أزماتها  من 
ــالل ضخ  ــ ــا، مـــن خ ــ ــورون ــ عـــن ك

تريليونات الدوالرات في األسواق.

بايدن يضخ 4 تريليونات دوالر

مال وأعمال

كسب مؤشر البورصة 
الهندية نحو 1.2%، كما 

ارتفعت الروبية بعد 
الضغوط التي تعرضت 

لها في بداية األسبوع
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رؤية

عبد التواب بركات

سّبب وباء كورونا الجديد اضطراب اإلنتاج الزراعي وزيادة أسعار 
االقتصادي  االنكماش  وفاقم معضلة  العالم،  على مستوى  الغذاء 
وارتفاع معدالت البطالة، ما أضّر بدخل األسر في البلدان منخفضة 
ومتوسطة الدخل، وكان لذلك األثر املباشر في تراجع كمية األغذية 

ونوعيتها التي كانت األسر تعتاد استهالكها قبل الجائحة. 
وفي دولنا العربية، تراجعت في العام املاضي دخول األسر العربية 
ملستويات لم تعد تسمح بالوفاء باحتياجاتها األساسية من الغذاء 
بسبب الجائحة مع تقصير الحكومات أو عجزها عن القيام بدورها 

في تعويض األسر املنكوبة. 
املــتــحــدة للطفولة  وحـــذر تقرير شــاركــت فــي إعــــداده منظمة األمـــم 
ــة »فــــاو« وبــرنــامــج األغــذيــة  ــزراعـ »يــونــيــســف« ومــنــظــمــة األغـــذيـــة والـ
املتحدة(  لألمم  تابعة  )جميعها  العاملية  الصحة  ومنظمة  العاملي، 
مــن أّن الــوبــاء ومــا يرتبط بــه مــن زيـــادات فــي الفقر وأســعــار الغذاء 
ــــرزه الــعــالــم في  ــــذي أحـ وتــعــطــل ســلــســلــة الـــتـــوريـــد، يــهــدد الــنــجــاح ال
السنوات األخيرة في مكافحة انعدام األمن الغذائي. وهناك ما يصل 
معرضن  العالم  على مستوى  إضــافــي  مليون شخص   130 إلــى 
الحاد، مع تأثر األمهات واألطفال  الغذائي  انعدام األمن  اآلن لخطر 
خصوصا. ومن املؤكد، وفق التقرير األممي، أن تكون البلدان ذات 
األكثر تضررًا،  الغذاء هي  التي تعاني من نقص  املنخفض  الدخل 
بسبب استحالة ضمان إمدادات غذائية كافية بسبب االضطرابات 
في إنتاج السلع الغذائية األساسية وتجارتها، فهناك 45 دولة، حول 
العالم بحاجة إلى مساعدة خارجية من أجل توفير الغذاء، منها 34 
دولة في أفريقيا، ومنها من الدول العربية: اليمن وسورية والعراق 
املحاصيل وحالة  توقعات  لتقرير  ولبنان والصومال، وفقا  وليبيا 
والتجارة في منظمة  األســـواق  الــذي نشره قسم  الفصلي  األغــذيــة 
األغذية والزراعة في نهاية العام املاضي. وفي منطقتنا العربية، لم 
يؤثر الوباء بكمية الطعام فحسب، بل بتنوعه وجودته، فقد تحولت 

العائالت إلى أغذية أرخص تفتقر إلى الفيتامينات والبروتينات. 
تقريبا  أضعاف  ثالثة  الغذائية  املــواد  أسعار  تضاعفت  لبنان،  في 
أكثر  اللبنانية  الليرة  املــاضــيــة. وفــقــدت  االثــنــي عشر شــهــرًا  خــالل 
من 80% من قيمتها، وأثر ذلك بشدة في القوة الشرائية للبنانين 
استقصائية  دراســة  ومدخراتهم. وكشفت  رواتبهم  قيمة  وتراجع 
 ثــالثــة لبنانين 

ّ
أجــراهــا بــرنــامــج األغــذيــة الــعــاملــي أّن واحـــدًا مــن كــل

مس السكان تقريبا انخفضت رواتبهم، ودفع 
ُ
تعرض للبطالة، وأّن خ

هذا 85% من األســر إلى شــراء أطعمة أرخــص وأقــل في التفضيل 
والجودة. واملؤسف أّن نصف األسر التي شملتها الدراسة في لبنان 
ل من كمية ما تتناوله في 

ّ
 الوباء تقل

ّ
ها أصبحت في ظل

ّ
أفادت بأن

وجباتها من أطعمة. وحذرت منظمة »أنقذوا األطفال« من أّن نحو 
الطعام،  لتأمن  الكافي  املـــال  يملكون  ال  بــيــروت  فــي  نسمة  مليون 
 أخطر أزمة 

ّ
أكثر من نصفهم من األطفال املهددين بالجوع، في ظل

يشهدها لبنان منذ الحرب األهلية التي دارت رحاها في الفترة بن 
1975-1990، ورغم ذلك تسعى الحكومة إلى اتخاذ قرار برفع الدعم 
املزيد من  ما سيعرض  املالي،  االنهيار  الغذائية بسبب  السلع  عن 

املواطنن لشبح الجوع.
وفي مصر، كشف تقرير للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
األســر  ونصف  دخلها،  يكفيها  ال  باتت  األســر  لث 

ُ
ث أّن  الحكومي 

التي ال يكفيها الدخل تضطر إلى االقتراض للوفاء بحاجة أوالدها 
من الغذاء الضروري، وأّن 17% منهم قبلوا تبرعات من أهل الخير 
واملحسنن، وأّن 15% من األسر باعت جزءًا من ممتلكاتها للوفاء 
منحة  ــر  األسـ مــن  فــقــط   %5.4 تلقت  فيما  الــحــيــاتــيــة،  بمتطلباتها 
العمالة غير املنتظمة، وهي 500 جنيه )32 دوالرًا( لألسرة الواحدة، 

لثالثة أشهر فقط! 
القاتمة على األســـر، وكشف  ألــقــت كــورونــا بظاللها  الــعــراق،  وفــي 
برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة أّن 10% من العراقين 
إلــى شراء  وأّن 35% يضطرون  الطعام،  يكفي من  ما  لديهم  ليس 
األغذية الرخيصة، وأّن نحو 3 مالين عراقي، من بينهم أكثر من 
700 ألف نازح، ليس لديهم ما يكفي من الطعام. وزاد عدد الفقراء 

من 10 مالين إلى 13 مليونا بسبب الجائحة. 
الـــذي يعتبر خــامــس أكــبــر مــصــّدر للنفط على  الــعــراق  الــغــريــب أّن 
ــان يــوفــر الــســلــع الــغــذائــيــة بنحو شــبــه مجاني  مــســتــوى الــعــالــم، وكـ
 ال تكفي لتأمن الحصص التموينية إال 

ً
خصصت حكومته أمــواال

ألربعة أشهر فقط العام املاضي، رغم تفاقم الجائحة.
وفـــي الــيــمــن املــنــكــوب بــالــحــرب الــداخــلــيــة وكـــورونـــا، كــشــف برنامج 
األغذية العاملي عن حجم املأساة التي يعيشها املواطنون، وذلك عبر 
»تويتر« فقال: »لــو كــان عــدد سكان اليمن 100 شخص، فــإّن 80 
الحياة، 66 منهم  قيد  للبقاء على  املساعدات  إلى  منهم يحتاجون 
ليس لديهم طعام كاٍف، 59 بال رعاية صحية، 67 ليست لديهم مياه 
صالحة لالستهالك، 11 يعانون من سوء تغذية حــاد... لكّن عدد 

سكان اليمن ليس 100 شخص، بل 30.5 مليونا«.
أما عن حالة األمن الغذائي في سورية، فمأساوية. فقد أعلن برنامج 
األغذية العاملي أّن 12.4 مليون شخص يكافحون هناك للعثور على 
السورين يعانون منذ  الطعام، وأّن 60% من  ما يسّد رمقهم من 
العام املاضي من انعدام األمن الغذائي. زاد التضخم في جميع أنحاء 
البالد، وفي مطلع عام 2021، كانت أسعار املواد الغذائية أعلى 33 

مرة من املتوسط في خمس سنوات قبل الحرب.
معاناة األسر العربية ستستمر في ظل حرمانها الدعم االجتماعي 
ــكــافــي فـــي مــواجــهــة الــجــائــحــة لــســبــبــن: األول مـــا كــشــفــه مــركــز  ال
الدراسات االستراتيجية والدولية األميركي من أن املؤّسسات املالية 
فيروس  ألزمــة  كتمويالت  دوالر  مليار   175 قدمت حوالى  الدولية 
كــورونــا حــول الــعــالــم فــي خــالل األشــهــر الثمانية األولـــى مــن العام 
املاضي. لكّن 15.7 مليار دوالر فقط من هذا املبلغ )9%( خصص 
للدول العربية، رغم أّن املنطقة تواجه أسوأ أزمات النزوح في العالم.

والثاني أّن دول الخليج، التي دعمت تاريخيا اقتصادات الدول العربية 
املجاورة لها، تواجه تراجعا في أسعار النفط والغاز الطبيعي. وكان 
صــنــدوق النقد الــدولــي قــد قــدر فــي يوليو/ تموز املــاضــي أّن الــدول 
فــي عام  مليار دوالر  بــــ270  أقــل  نفطية  عــائــدات  العربية ستجني 
أند  »ستاندرد  وكالة  وتوقعت  السابقة.  بالسنوات  مقارنة   2020
بورز« أن تراكم دول الخليج النفطية عجزًا بقيمة 490 مليار دوالر 

في األعوام األربعة املقبلة بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط.
الجائحة كشفت عن حتمية زيادة استثمارات الحكومات في نظم 
الحماية االجتماعية ومشاريع إنتاج الغذاء للحّد من مشاكل نقص 
وسوء التغذية، وخصوصا في املنطقة العربية التي تستورد أكثر 

من نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج.

األسر العربية ضحية 
كورونا والحكومات


