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بعد شبهات «الصندوق املاليزي» وتجميد حسابات «الفاشينستات» وأقاربهم

معامالت عقارية تحت مجهر التدقيق الرقابي
متالعبون استهدفوا الشاليهات بمبالغ خيالية أثارت تساؤالت كثيرة
مراجعة عمليات بيع وشراء للتأكد من سالمتها ماليًا من عدمه
كتب حسام رجب
وعمر أبو الفتوح

م ��ع ال �ت �ش��دد ال �ح �ك��وم��ي ف ��ي م�ت��اب�ع��ة
العمليات املشبوهة والتدقيق عليها،
ال تزال دائرة الشبهات تتسع ،والرقابة
الحكومية ال�ص��ارم��ة تحكم قبضتها،
مع سعي الجهات املعنية إلى مواجهة
عمليات غسل األموال بحزم.
وفي هذا اإلطار ،كشفت مصادر معنية
ل � «ال�ن�ه��ار» ع��ن قيام الجهات الرقابية
ب��ال�ت��دق�ي��ق ع�ل��ى ع�م�ل�ي��ات ب�ي��ع وش ��راء
ل �ش ��رك ��ات وم� �ح ��ال ت� �ج ��اري ��ة ،ال ي�ت�ف��ق
مصدر إيراداتها الناتج عن أنشطتها
مع حساباتها املالية املقدمة للجهات
املعنية وهو ما يضع أنشتطها ضمن
دائرة عمليات غسل األموال.
وأضافت أن عناصر التدقيق الرقابي
وضعت عدة عقارات في دائرة شبهات
غسل األموال أيضًا ،موضحة أن مالكي
ت�ل��ك ال �ع �ق��ارات يتجهون إل��ى تضخيم
قيم اإلي ��رادات التشغيلية الناتجة عن
ت �ل��ك ال� �ع� �ق ��ارات ب �غ ��رض اس �ت �خ��دام �ه��ا
كستار لغسل األموال .
واس � �ت� ��درك� ��ت امل � �ص� ��ادر ب ��ال� �ق ��ول أن
ت �ق �ي �ي �م��ات ت �ل ��ك ال � �ع � �ق� ��ارات ت �ت ��م وف ��ق
م� �ع ��اي� �ي ��ر م � ��ن ش ��أن� �ه ��ا رف � � ��ع ق �ي �م �ت �ه��ا
ال�س��وق�ي��ة مل�س�ت��وي��ات خ�ي��ال�ي��ة ،مشيرة
إل ��ى أن ب �ع��ض امل �ت��اع �ب��ن اس�ت�ه��دف��وا
شراء شاليهات بمبالغ خيالية طائلة

للهروب من خالها من عمليات غسل
أم ��وال .وأض��اف��ت أن ال�ج�ه��ات الرقابية
ت �ع �م��ل ح ��ال� �ي ��ًا ع� �ل ��ى ق� � ��دم وس � � ��اق ف��ي
تجميع املعلومات وإج ��راء تحرياتها
بدقة كبيرة للخروج بنتائج واضحة
وش �ف ��اف ��ة ،ال� �ه ��دف م ��ن ورائ� �ه ��ا ت�ق��دي��م
امل�ت��اع�ب��ن ل�ل�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة وتطبيق
العقوبات املنصوص عليها ف��ي م��واد
القانون.
وق��ال��ت إن تلك اإلج ��راءات ،تتسق مع
الرؤية الحكومية الشاملة في مواجهة
الفساد ومحاربة املتاعبن أي��ًا كانت
م �س �م �ي��ات �ه��م وم �ن��اص �ب �ه��م ووض �ع �ه��م
ج�م�ي�ع��ًا ت �ح��ت س �ي��ف ال �ق��ان��ون ورص��د
م �ع��ام��ات �ه��م ب�م�ن�ت�ه��ى ال ��دق ��ة م ��ن قبل
ال� �ج� �ه ��ات ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة،ب� ��دءًا م� ��ن ق�ض�ي��ة
ال�ص�ن��دوق امل��ال�ي��زي وان�ت�ه��اء بتجميد
ح � �س ��اب ��ات أق � � � ��ارب أزواج امل �ش��اه �ي��ر
وتجميد حسابات املتاعبن.
وم �ن��ذ ت�ف�ش��ي أزم ��ة ك ��ورون ��ا ،تتحرك
ال�ح�ك��وم��ة ع�ب��ر ع��دة م �ح��اور تستهدف
ت� ��أم� ��ن ال� �س� �ي ��ول ��ة ال � ��ازم � ��ة مل ��واج �ه ��ة
ع �ج��ز امل� ��وازن� ��ة م ��ن ن��اح �ي��ة ،وال �ت �ح��رك
ب�ق��وة ب��ات�ج��اه تحقيق اإلص ��اح املالي
واالق� �ت� �ص ��ادي وال� �ت ��ي ت ��أت ��ي م �ح��ارب��ة
ال �ف �س��اد ع �ل��ى رأس أول ��وي ��ات ��ه ،إي�م��ان��ًا
منها أن��ه ال تنمية م��ع وج ��ود الفساد
وت� �ج ��ذره ف ��ي ال �ع��دي��د م ��ن ال �ق �ط��اع��ات،
ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى س�م�ع��ة ال �ك��وي��ت امل��ال�ي��ة
إقليميًا وعامليًا.

ثروة
تتخطى
 100مليار
م � � � ��ارك زوك � ��رب � � �ي � ��رغ م ��ؤس ��س
فيسبوك في ص��ورة ارشيفية،
ح � � �ي� � ��ث ت� � � � �ج � � � ��اوزت ال� �ق� �ي� �م ��ة
ال�ص��اف�ي��ة ل �ث��روت��ه  100مليار
دوالر ل �ل �م��رة األول � � ��ى ،ب�ع��دم��ا
ح � �ق � �ق� ��ت «ف� � �ي� � �س� � �ب � ��وك» رق� �م ��ًا
ق �ي��اس �ي��ًا م ��دف ��وع ��ة ب��ال �ت �ف��اؤل
حيال إصدار تطبيقها «ريلز»
 Reelsاملنافس لتطبيق «تيك
توك»  TikTokالصيني.

املستثمرون يكنزون النقد والذهب
وينأون عن األسهم
أظ �ه��رت إح� �ص ��اءات ت��دف �ق��ات ال �ص �ن��ادي��ق م��ن بنك
أوف أميركا تدافعا من املستثمرين على السيولة
وال��ذه��ب والسندات عالية التصنيف ،وس��ط ترقب
في الواليات املتحدة ملوافقة الكونغرس على تحفيز
جديد.
وتسببت ب��واع��ث ال�ق�ل��ق ح�ي��ال مصير ال�ح��زم��ة في
خروج  7.4مليارات دوالر من صناديق األسهم على
م��دى أس�ب��وع ،ف��ي وق��ت ف�ت��رت فيه أي�ض��ا التدفقات
ع�ل��ى األس �ه��م األوروب � �ي� ��ة ،إذ ش �ه��دت ن� ��زوح م�ل�ي��ار
دوالر على مدار الشهر املنصرم ،وفقا لبيانات بنك
أوف أميركا.وسجلت صناديق األس�ه��م األميركية
أكبر نزوح في ستة أسابيع ،إذ فقدت  6.5مليارات
دوالر.

ورغ��م ذل��ك ،يقترب املؤشر ستاندرد ان��د ب��ورز 500
م��ن م�س�ت��وى ق�ي��اس��ي م��رت�ف��ع إذ س��اع��دت إج ��راءات
ال �ت �ح �ف �ي��ز امل � �ت � �خ ��ذة ب ��ال� �ف �ع ��ل م � ��ؤش � ��رات األس� �ه ��م
األميركية على تجاوز عمليات البيع التي أعقبت
تفشي فيروس كورونا.
واستقطب الذهب ،الذي اخترق حاجزاأللفي دوالر
ل��أون�ص��ة ليبلغ م�س�ت��وي��ات قياسية مرتفعة ه��ذا
األسبوع 2.7 ،مليار دوالر.
وفي غضون ذلك ،جذبت السندات عالية التصنيف
 14.7مليار دوالر م��ع اق�ت��داء املستثمرين بالبنوك
امل ��رك ��زي ��ة ،ال �ت��ي ت �ب �ل��غ م �ش �ت��ري��ات �ه��ا م ��ن ال �س �ن��دات
ملياري دوالر في الساعة ،بحسب بنك أوف أميركا.
وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من  41دوالرًا عند

 7344عقدًا للكويتيني
وغير الكويتيني في «البترول»
كتب علي حامد

تسوية تعامات العقود اآلجلة ملعدن الذهب تسليم
شهر ديسمبر بنحو  2باملائة أو ما يعادل 41.40
دوالرًا ليصل إلى  2028دوالرا لأوقية لكن املعدن
سجل مكاسب لأسبوع التاسع على التوالي.
وت��راج��ع امل �ع��دن ب�ع��د تسجيل م�س�ت��وي��ات قياسية
خال ال� 5جلسات املاضية ،على خلفية قوة الدوالر
األميركي بعد بيانات الوظائف.
وحقق املعدن األصفر مكاسب أسبوعية بنحو 3.1
باملائة أو ما يعادل  61دوالرا تقريبا ،مستفيدًا من
ضعف قيمة الدوالر وهبوط عوائد سندات الخزانة
األم�ي��رك�ي��ة وال�ق�ل��ق ح �ي��ال ال �ت��داع �ي��ات االق�ت�ص��ادي��ة
العاملية الناجمة عن زي��ادة ح��االت اإلص��اب��ة بوباء
«كوفيد ،»-19التي تقترب من  19مليون شخص.

مسيرة املعدن
األصفر تتوقف
«روي يتييرز»  -خسر الييذهييب أكيثيير ميين اثينيين باملئة ،
موقفا سلسلة مكاسب غير مسبوقة ،وذلييك بعد
تقرير مقبول عيين الييوظييائييف فييي الييواليييات املتحدة
دعييم الي ييدوالر ،ليكيين تييدهييور أوض يياع اليجييائيحيية أبقى
األسعار على مسار تحقيق أطول سلسلة مكاسب
أسبوعية في نحو عشر سنوات.
وب يعييد أن سيجييل اليسيعيير ال يفييوري ليلييذهييب مستوى
مرتفعا غير مسبوق عند  2072.50دوالرًا لألوقية
(األوني يص يية) ،منخفضا  1.4بييامليئيية إلييى 2033.89
دوالرًا .وزاد ثالثة باملئة منذ بداية األسيبييوع فيما
ستصبح مكاسبه األسبوعية التاسعة على التوالي.
وجي ييرت ت يسييوييية ع يقييود ال ييذه ييب األم ييييرك يييية اآلج يليية
بييان يخ يفيياض اث ينيين بييامل يئيية ليتيسيجييل  2028دوالرا
لألوقية.

ك�ش��ف وزي ��ر ال�ن�ف��ط وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء د.
خالد الفاضل عن أن إجمالي من تم التعاقد
م�ع�ه��م ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر م ��ن ال �ك��وي �ت �ي��ن وغ�ي��ر
ال�ك��وي�ت�ي��ن ف��ي م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة
وش��رك��ات �ه��ا ال �ت��اب �ع��ة م �ن��ذ أول ي �ن��اي��ر 2015
وحتى اآلن  ،بواقع  7344عقدًا.
وأوض��ح الفاضل في رده على س��ؤال برملاني
حصلت ال�ن�ه��ار ع�ل��ى نسخة م�ن��ه أن إجمالي
عدد الكويتين الذين تم التعاقد معهم بشكل
مباشر خ��ال ال�ف�ت��رة امل�ش��ار إليها بلغ 5973
عقدًا تمثل  81.3في املئة مقابل  18.7في املئة
من إجمالي غير الكويتين.
ووف� ��ق ال �ب �ي��ان��ات ال� �ص ��ادرة ،ف ��إن ش��رك��ة نفط
ال�ك��وي��ت اح�ت�ل��ت امل��رت�ب��ة األول ��ى ب��واق��ع 3903

ع �ق��ود ل�ل�ك��وي�ت�ي��ن وغ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي��ن ،م��وزع��ة
على الكويتين بواقع  3139عقدًا و 746عقدًا
لغير الكويتين .وج ��اءت ال�ب�ت��رول الوطنية
ف��ي املرتبة الثانية ب��واق��ع  1547عقدًا موزعة
على الكويتين بواقع  1177عقدًا للكويتين
و 370عقدًا لغير الكويتين ،وج��اءت الشركة
الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة في
املرتبة الثالثة ب��واق��ع  1115ع�ق�دًا للكويتين
و 96عقدًا لغير الكويتين .واحتلت البترول
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة امل��رت �ب��ة األخ �ي��رة ف��ي ع��دد
العقود بواقع  43عقدًا موزعة على الكويتين
ب��واق��ع  40ع �ق �دًا و 3ع �ق��ود ل�غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي��ن.
وت �س �ت �ه��دف م��ؤس �س��ة ال� �ب� �ت ��رول وش��رك��ات �ه��ا
التابعة إلحال العمالة الوطنية في وظائفها
املختلفة والعمل على تدريب وتأهيل العنصر
الوطني في الكثير من املواقع املختلفة.

الشطي :أسعار النفط لن تشهد
تعافيًا متواصالً
اإلص� ��اب� ��ات ف ��ي «ال� �ك ��ورون ��ا»
كتب علي حامد
وت ��أخ ��ر ال �ت��وص��ل إل� ��ى ع��اج
ق��ال خبير ال �ش��ؤون النفطية
ناجع ل� «ال�ك��ورون��ا» وأوض��ح
د.محمد الشطي إن االسعار
ان� ��ه ال ش ��ك ه �ن ��اك م ��ؤش ��رات
ع� ��اودت االرت �ف ��اع م��ع تعافي
ايجابية تشمل ضعف صرف
م� � ��ؤش� � ��رات اداء االق� �ت� �ص ��اد
ال � � � � � ��دوالر م � �ق ��اب ��ل ال� �ع� �م ��ات
األم �ي ��رك ��ي وم� ��ع ت��أك �ي��د دول
وه��و في العادة يعزز أسعار
النفط ،كذلك ح��زم اقتصادية
الخليج العربي ف��ي اجتماع
م��ال�ي��ة مل��واج �ه��ة «ال �ك��ورون��ا»
ش�م��ل ال �س �ع��ودي��ة واالم � ��ارات
ف��ي أميركا أيضا تقدم دعمًا
وال�ك��وي��ت وال�ب�ح��ري��ن وعمان
د .حممد ال�شطي
ألج� ��واء ال �ت �ف��اؤل ،واس �ت �م��رار
وال�ع��راق على مستوى وزراء
الطاقة والنفط ،على االلتزام
التزام «أوب��ك بلس» باتفاقها
ب � ��ات� � �ف � ��اق خ � �ف � ��ض االن � � �ت � ��اج
ب� �ش� �ك ��ل ي� � �ف � ��وق ال� �ت ��وق� �ع ��ات
املستهدفة لتحقق تعافي الطلب على النفط وي�ت�م��اش��ى م��ع ب��رن��ام�ج�ه��ا امل�م�ت��د إل ��ى نهاية
وتسريع وتيرة توازن السوق .وأضاف إن الخام مارس  2022وذكر أن من املؤشرات اإليجابية
الكويتي حقق اعلى متوسط منذ أشهر قريبا ل�ل�س��وق ت��راج��ع اإلن �ت��اج األم�ي��رك��ي م��ن النفط.
من  45دوالرًا للبرميل وسط تواصل سحوبات وقال إن من اهم العوامل هي توقعات متفائلة
م��ن امل �خ��زون النفطي األم�ي��رك��ي للنفط ال�خ��ام مرتبطة بعدد من البيوت االستشارية والبنوك
ل��أس�ب��وع ال�ث��ان��ي وه��و م��ا يعني ان امل�خ��زون وجهات رسمية أخرى حول اساسيات السوق
النفطي بدأ يستجيب لتعافي الطلب وان كان م��ن ن��اح�ي��ه ت�ع��اف��ي ال�ط�ل��ب وت��راج��ع امل�ع��روض
متباطئا مقابل تقييد اإلن�ت��اج خصوصا من وت �ع��زي��ز ال �س �ح��وب��ات م ��ن امل � �خ ��زون ال�ن�ف�ط��ي
«أوب��ك بلس» اضافة إل��ى التخفيضات بسبب العاملي ما يعزز تعافي األسعار ويقدم اريحية
ضعف األسعار من ال��دول من خارج «األوب��ك» ،للمستثمرين لإلقبال على شراء العقود وكذلك
وأض��اف أن سحوبات املخزون النفطي اصدق اع � �ت ��دال امل �ن �ح �ن��ى ال �س �ع��ري ل �ن �ف��وت االش � ��ارة
مؤشر باتجاه ت��وازن ال�س��وق النفطية ليدعم بالرغم م��ن اس�ت�م��رار الكونتانغو ،وأش��ار الى
األس� �ع ��ار ف ��ي ح��ال��ة اس� �ت� �م ��راره .وب ��ن ضعف أن ال�ب�ع��ض ي�ت��وق��ع ب��ان وت �ي��رة ال �ت��وازن ربما
نشاط التكرير حيث م��ازال يعاني في أرباحه تتسارع رغ��م ان غالب التوقعات في أن حجم
م ��ع ض �ع��ف أس �ع ��ار امل �ن �ت �ج��ات م �ق��اب��ل ارت �ف��اع امل� �خ ��زون ال�ن�ف�ط��ي امل��رت �ف��ع ي �ح �ت��اج إل ��ى وق��ت
أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ال� �خ ��ام وال� �ت ��ي ي �ت��م اح �ت �س��اب ل�ل�ع��ودة إل��ى م�س�ت��وي��ات طبيعية وه ��ذا يعني
ه��وام��ش األرب ��اح بسبب تباطؤ وت�ي��رة تعافي ع��ام  2020تماشيا م��ع ب��رن��ام��ج تحقق ت��وازن
ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�ن�ف��ط ووس� ��ط ارت �ف ��اع امل �خ��زون ال�س��وق حسب ات�ف��اق «أوب ��ك ب �ل��س» .وأوض��ح
م��ن امل �ن �ت �ج��ات ال �ب �ت��رول �ي��ة وه ��و م��ؤش��ر يضع ان م��ن ال�ع��وام��ل الجيوسياسية واملتمثلة في
س �ق ��ف ع �ل ��ى ت �ع ��اف ��ي أس � �ع� ��ار ال �ن �ف ��ط وي �ق �ي��د تأثر اإلنتاج في عدد من الدول املنتجة للنفط
املكاسب بل ومرشح ان يضغط على األسعار مثل ليبيا وفنزويا أيضا يدعم أسعار النفط
خصوصا ف��ي حالة اس�ت�م��راره وت��زاي��د ح��االت على العموم.

