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الحكومة تحمر العني للمتخلفني عن سداد مستحقاتها

مئات اإلنذارات والتخيير بني الدفع خالل أسبوعني أو الحرمان الكامل من الخدمات

حصر شامل لجميع املديونيات
املستحقة لكل الجهات
الحكومية
إعادة هيكلة مقابل االنتفاع
بأراضي الدولة وعقاراتها
ربط براءة الذمة البنكية بسداد
كامل مديونيات الكهرباء واملاء
ال مناقصات أو ممارسات
إال بعد تقديم ما يثبت السداد
للمديونية املستحقة
 8محاور رئيسة تستهدف
زيادة اإليرادات غير النفطية
وتحقيق اإلصالح الشامل
توطني القطاع الخاص
بمبادرات نوعية في تنفيذ
مشروعات البنية التحتية للدولة

كتب عمر أبو الفتوح

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار» عن توجه حكومي شامل
لتحصيل المديونيات المتأخرة على جميع المنتفعين من
ً
ً
امالك الدولة ،مستدركة ان حصرا شامال تجريه تلك الجهات
على كل المتأخرين في السداد.
ووجهت العديد من الوزارات والهيئات المستقلة ذات الطابع
الـخــدمــي ،انـ ــذارات علنية للمنتفعين مــن خــدمــاتـهــا بـســداد
ما عليها من مستحقات خــالل مــدة اقصاها اسبوعان ،واال
سيكون القطع والحرمان من الخدمات هو خيار تلك الجهات
في التعامل مع المتخلفين عن السداد.
وأش ــارت الـمـصــادر الــى ان الـحــرمــان مــن الـخــدمــات وقطعها
هو المسار الذي تتخذه الدولة في سبيل استرداد حقوقها
المالية ،وانما هناك مـســارات اخــرى ،اهمها ربــط استخراج
بـ ــراءة الــذمــة الـبـنـكـيــة مــن ال ـب ـنــوك بــدفــع مــديــونـيــات األف ــراد
والـ ـش ــرك ــات م ـقــابــل ال ـخ ــدم ــات ال ـتــي اسـ ـتـ ـف ــادوا م ـن ـهــا مثل
الكهرباء والماء واستخراج التراخيص وغيرها من الخدمات
المقدمة .ويأتي التوجه الحكومي في اطار السعي الحكومي
لــزيــادة االي ــرادات غير النفطية والـتــي تستهدف رفــع كفاءة
تحصيل الـمـبــالــغ المستحقة لـلــدولــة ،بــاالضــافــة الــى اعــادة
هيكلة مقابل االنتفاع بأراضي الدولة وعقاراتها.
وتـسـتـهــدف الـحـكــومــة مــن وراء حـصــر جـمـيــع الـمــديــونـيــات
على الشركات واألفــراد والـبــدء في تحصيلها عبر اجــراءات
تنفيذية ونــوعـيــة تـهــدف فــي مجموعها مــواجـهــة تــداعـيــات
تــراجــع اسـعــار النفط ومــواجـهــة االنـعـكــاســات السلبية التي
افــرزت ـهــا تــداع ـيــات جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،وم ـعــال ـجــة الـتـحــديــات
المالية الـتــي تترتب على اسـتـمــرار اعـتـمــاد االقـتـصــاد على
مصدر شبه وحيد وغير مستقر للدخل .وارتــأت المصادر
ان تلك الخطوات الهادفة لتعزيز المصدات المالية للحكومة
تـ ـت ــوازى مــع ال ـتــوجــه ال ـح ـكــومــي لـتـطـبـيــق خ ـطــة اصــالحــات
مالية واقتصادية تتضمن :ترشيد االنفاق العام والتخلص
مــن ب ـنــود ال ـم ـصــروفــات الـمـنـتـجــة وغ ـيــر ال ـم ـبــررة ومعالجة
جــوانــب ال ـهــدر فــي مختلف بـنــود االن ـفــاق الـحـكــومــي ووقــف
انشاء هيئات جديدة ودراسة دمج بعض الجهات الحكومية
والعامة ذات األغــراض المتشابهة او التي تتسم بقدر كبير
مــن الـتــداخــل والتشابك واالزدواج ـي ــة .وأوضـحــت ان الخطة
االن ـمــائ ـيــة الـثــالـثــة ال ـتــي تـمـتــد لـلـفـتــرة مــن  2020ال ــى 2025
تستهدف كذلك العمل على تعزيز مسار تعزيز الشراكة بين
القطاعين العام والخاص ،حيث تم طرح عدة مبادرات تهدف
في مجموعها لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات
ال ـب ـن ـيــة األس ــاس ـي ــة وت ـه ـي ـئــة ال ـب ـي ـئــة ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى تــوطـيــن
واستقطاب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية.

«املركزي» األفغاني :البنوك آمنة!
قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في افغانستان ،ان البنوك األفغانية آمنة وتقوم بعملها «أفضل من السابق.
وذكر حاجي محمد ادريس القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في بيان على موقع البنك «بنك افغانستان يؤكد لمواطنينا ان جميع البنوك
التجارية العاملة في البالد تخضع لرقابة صارمة وتجري عملياتها افضل من ذي قبل.
وتابع انه في ضوء األوضاع االقتصادية في البالد ستعدل جميع البنوك والشركات ..قريبا انشطتها بشكل طبيعي وتخضع اعمالها التجارية
لتأمين كامل.

 296تريليون دوالر ديون العالم بنهاية الربع الثاني
ارتـفــع حجم الــديــون العالمية لمستويات غير مسبوقة،
بالرغم من التراجع في نسبة الديون الى الناتج المحلي
االجـمــالــي للمرة األولــى منذ بــدايــة الجائحة ،وذلــك على
خـلـفـيــة ارتـ ـ ــداد االق ـت ـصــاد ال ـعــال ـمــي ال ــى ال ـن ـمــو ،بحسب
التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي.
وش ـهــد اج ـمــالــي الــديــن ،والـ ــذي يـمـثــل جـمـيــع مــديــونـيــات
الحكومات واألفراد والشركات والبنوك ،زيادة بلغت 4٫8
تريليونات دوالر ليصل الى  296تريليون دوالر بنهاية
الربع الثاني من  ،2021بزيادة قدرها  36تريليون دوالر

مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
وانخفضت نسبة الــديــون الــى الناتج المحلي االجمالي
لتصل الــى  %353بنهاية يونيو مع تزايد وتيرة تعافي
االقتصاد العالمي بعد ان سجلت مستوى قياسيا عند
 %362في الربع األول.
وقـ ــال ت ـقــريــر الـمـعـهــد ان ارتـ ـف ــاع ال ــدي ــون ك ــان ك ـب ـيــرا في
األسـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة ،ل ـت ـصــل ال ــى  91٫54تــري ـل ـيــون دوالر
بـنـهــايــة الــربــع ال ـثــانــي ،مـقــارنــة بـ ـ  57تــريـلـيــون دوالر في
ن ـهــايــة  .2020وأوض ـ ــح ال ـت ـقــريــر ان نـسـبــة ديـ ــون األفـ ــراد

شهدت ارتفاعا ايضا خالل النصف األول من  2021بسبب
ارتفاع اسعار العقارات ،لتصل اجمالي ديونهم الى 55٫3
تــريـلـيــون دوالر ،مـقــابــل  49٫4تــريـلـيــون دوالر فــي الــربــع
الثاني من .2020
وأضــاف ان الواليات المتحدة نحو  490مليار دوالر الى
ديونها خــالل الــربــع الـثــانــي ،وهــو ادنــى مستوى انتشار
جائحة «كورونا» ،فيما كانت اليابان من اكبر الدول التي
شـهــدت تــراجـعــا فــي ديــونـهــا لترتفع بــأكـثــر مــن تريليون
دوالر لتصل الى تريليون دوالر.

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده

يتقدمون بخالص العزاء واملواساة من

يتقدمون بخالص العزاء واملواساة من

عائلة �لم�ساري �لكر�م

عائلتي �ل�سانع و�ل�سدحان

لوفـاة املغفـور له بإذن اهلل تعـالى

لوفـاة املغفـور لها بإذن اهلل تعـالى

رفعه حممد هادي �ل�سدحان

عبد�لعزيز ثنيان عبد�ملح�سن �مل�ساري

أرملة /حمد علي الصانع

سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
وأن يدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

إطالق السيارات الكهربائية
الطائرة خالل  10أعوام

يقترب حلم السيارات الكهربائية الطائرة من التحقق،
لتتحول من افالم الخيال العلمي الى ارض الواقع ،اذ انها
جزء من الثورة المتوقعة في مجال الطيران خالل الفترة
المقبلة ،لكنها لن تكون بالشكل الذي تعرضه األفالم.
الـقــائـمــون عـلــى الـصـنــاعــة يطلقون عليها اســم «التنقل
الجوي المتقدم» ،وهم كثر ،فهناك نحو  250شركة حول
العالم تعمل على بناء مركبات جوية تعمل بالكهرباء،
كما تعمل تلك الشركات على كيفية خلق البنية التحتية
التاحة هذه التكنولوجيا في جميع انحاء العالم.
المعضلة األســاس ـيــة كــانــت فــي بـطــاريــة تـلــك الـمــركـبــات
الطائرة ،وأخـيــرا تم التوصل الــى نوعية من البطاريات
ذات القدرة العالية وبأسعار مناسبة تمكن الشركات في
بدء عملها بالسوق ،وفقا لما قاله خبراء شركة ماكينزي.
ولـكــن هــل تحل محل الـسـيــارات ووســائــل النقل العامة؟
ال ترى ماكنزي ان هذا السيناريو سيتحقق ،اذ ترى ان
التنقل عبر األوتوبيسات والقطارات سيستمر ،اذ انها
تحمل الكثير من البشر ،لكن في بعض انــواع الرحالت،
يمكن ان توفر المركبات الطائرة وسيلة مناسبة للتنقل
كما انها ستحد من االنبعاثات.
وتــرى ان التنقل باستخدام المركبات الطائرة سيكون
داخــل نطاق المدينة ،ولــن يتعدى حــدودهــا فــي األعــوام
األول ــى مــن تشغيله .وخــالل  10س ـنــوات ،سيكون هناك
مئات المركبات الطائرة في المدن الكبرى.
وستكون المركبة الطائرة بالطبع اصغر من الطائرات
الخاصة الحالية ،وتتيح مقاعد تتراوح بين راكب واحد
الــى سبعة ركــاب ،وفقا للمصنع ،وداخليا ستكون تلك
المركبات مشابهة للسيارات.
وأغ ـلــب ال ـشــركــات ال ـتــي تـعـمــل عـلــى تـصـنـيــع الـمــركـبــات
ال ـطــائــرة ،تـعـتــزم تعيين ســائــق لـكــل مــركـبــة فــي األع ــوام
األولى للتشغيل.
وتــرى ماكينزي ان اكـبــر عــائــق النـتـشــار هــذه المركبات
س ـي ـكــون ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،ل ــذل ــك ف ــي الـ ـفـ ـت ــرات األولـ ــى
للتشغيل سـيـتــم اس ـت ـخــدام الـبـنـيــة التحتية الـمـتــوافــرة
لـلـطــائــرات الهيليكوبتر ،والـبـنـيــة التحتية لـلـمـطــارات،
ولــذلــك مــن المتوقع ان تـكــون الــرحــالت األول ــى المتاحة
لهذه المركبات من وسط المدن الى مطاراتها.
وتشير التوقعات الى ان حجم سوق المركبات الطائرة
سيصل الى  500مليار دوالر ،لكن دون تحديد مدى زمني
لهذا األمر.

