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ماركس ضد سبنسر

روبن هود؟
غسان ديبة
«ما الفائدة إذا عرفت الشمال الحقيقي؟»
أبراهام لينكولن

مــا يـخـ ّـص الكوستابرافا ،فأعلن أنه
ُ
س ــوف ت ـجــرى ال ـيــوم مناقصة تلزيم
تركيب كــاســر األم ــواج ()breakwater
والوحدة التابعة له ( )cellفي املطمر،
"وعـنــد ص ــدور النتائج على املتعهد
مـبــاشــرة الـعـمــل ف ــورًا لينتهي خــال
فترة تــراوح بني  20و 25يومًا ،يمكن
بـعــدهــا ب ــدء نـقــل الـنـفــايــات وطـمــرهــا
داخل مطمر الكوستابرافا".
ه ــذا األم ــر ي ـطــرح ت ـســاؤال عــن حجم
كـ ـمـ ـي ــات الـ ـنـ ـف ــاي ــات الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن أن
ّ
يستوعبها املوقفان في ظل التباطؤ
ف ــي امل ـب ــاش ــرة ب ــإن ـش ــاء م ــراك ــز ال ـفــرز
واملطامر الصحية املطلوبة لضمان
عــدم تراكم النفايات بشكل عشوائي
فـ ـ ــي امل ـ ــوقـ ـ ـف ـ ــن ،وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ت ـ ـفـ ــادي
تــداع ـيــاتــه ،عـلـمــا أن ــه ل ــم ُيـ ـح ـ ّـدد بعد
م ــرك ــز امل ـع ــال ـج ــة والـ ـطـ ـم ــر ال ـص ـحــي
لقضاءي الشوف وعاليه أيضا.
ُ
م ـ ـ ــاذا عـ ــن الـ ـح ــواف ــز امل ــالـ ـي ــة؟ ت ـش ـيــر
مـ ـ ـص ـ ــادر وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ــى أن
مــراس ـيــم ال ـح ــوافــز املــال ـيــة لـلـبـلــديــات
ُ
لم تطرح بعدُ ،مشيرة الــى أن الوزير
نهاد املشنوق ترأس ،أمس ،اجتماعا
ألعضاء لجنة مراقبة آليات ومراحل
ا ُلـتـنـفـيــذ ،الـتــي بحثت فــي الـخـطــوات
ّ
املقبلة املتعلقة بخطة النفايات .من
جهته قال شهيب إن "الحوافز املالية
ُ
املخصصة للبلديات لــن تعطى قبل
انتهاء االنـتـخــابــات البلدية وتأليف
امل ـج ــال ــس ال ـب ـلــديــة ال ـج ــدي ــدة تـفــاديــا
ل ـح ـص ــول أي م ـش ــاك ــل ح ـ ــول وج ـهــة
استعمال االموال".
ولـ ـف ــت ال ـ ــى ان ال ـب ـل ــدي ــات املـ ـج ــاورة
مل ـط ـم ــر الـ ـن ــاعـ ـم ــة س ـت ـح ـص ــل أي ـض ــا
على الحوافز ّ
املقررة لها والبالغة 6
ّ
دوالرات عــن ك ــل طــن نـفــايــات يدخل
ُ
ال ــى مـطـمــر ال ـنــاع ـمــة ،م ـش ـيــرا ال ــى أن
املطمر "استقبل لغاية اآلن  700الف
طن من النفايات".
ب ــدوره ــا ،أص ـ ــدرت ال ـحــركــة االـبـيـئـيــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـ ـي ــان ــا ّ
ردت فـ ـي ــه ع ـلــى
تصريح شهيب "التطميني" وقالت
إنــه "لــو اختفت النفايات مــن الشارع
ف ـ ــإن املـ ـل ــوث ــات س ـ ــوف ت ـن ـت ـشــر عـلــى
ط ـ ــول الـ ـش ــاط ــئ ال ـل ـب ـن ــان ــي وت ـق ـضــي
على موسم السياحة البحرية وعلى
الثروة السمكية مخالفة بذلك إتفاقية
بــرشـلــونــة وال ـب ــروت ــوك ــوالت الـتــابـعــة
لـهــا وال ـقــوانــن الـلـبـنــانـ ّـيــة" .وطــالـبــت
بــالـعــودة عــن ال ـقــرار الــرقــم " 1واألخ ــذ
بالحل املستدام الذي اقترحته الحركة
في املؤتمر اإلنقاذي للنفايات ،الذي
عقد في  5آذار املاضي".

في مواقع توزيع وتسليم الصناديق
االنـتـخــابـيــة ،م ــا سـ ّـبــب إه ــان ــة كبيرة
ل ـل ـم ـع ـل ـمــن واألس ـ ــات ـ ــذة وامل ــوظ ـف ــن،
الفـ ـت ــة إل ـ ــى أنـ ـه ــا ح ــاول ــت ت ـ ـ ــدارك مــا
حـصــل قـبــل حـصــولــه ،إذ بـ ــادرت إلــى
طلب موعد مــن وزيــر الداخلية نهاد
املشنوق لوضع أسس سليمة ،لكنها
ل ــم تـحـصــل عـلــى جـ ــواب .وإذ شـكــرت
املشنوق إلصداره تعميمًا يتدارك ما
حصل في الجولة االنتخابية االولى،
رأت ضرورة إيجاد اطار تنسيقي بني
الروابط واملعنيني في وزارة الداخلية
لعدم تكراره.

يــوم السبت املــاضــي ،أتــى الخبر من فيالدلفيا ،يقول إن
أسـتــاذ االقتصاد فــي جامعة بنسلفانيا الشهيرة جيدو
م ـنــزيــو ت ـع ــرض ل ـل ـم ـســاءلــة ع ـلــى م ــن ط ــائ ــرة االم ـيــرك ــان
ايرالينز في مطار فيالدلفيا حني شكته إحدى املسافرات
بـعــدمــا رأت ــه يـكـتــب أش ـيــاء غـيــر مـفـهــومــة عـلــى ورق ــة قبل
إقــاع الطائرة .تبني أن هــذه االشياء "غير املفهومة" ،التي
ظنتها املسافرة كتابات إرهابية ،ما هي إال حلول ملعادالت
تفاضلية ( )differential equationsكــان يعمل عليها
االسـتــاذ تحضيرًا ملؤتمر يذهب الـيــه! املفارقة املضحكة
ـ املبكية أن تأتي هــذه الحادثة ،التي تبني ضحالة الثقافة
الرياضية لدى االميركيني ،متزامنة مع إقحام باراك أوباما
نفسه أيضًا في "قاعة املشاهير" الرياضيني الديمقراطيني
حني أعلن أن هناك "استحالة رياضية" ألن يحصل ساندرز
على عدد املندوبني الكافي لينتزع الترشيح الديمقراطي.
وبالتالي فإن على ساندرز أن يقتنع وينسحب من السباق
الى البيت االبيض .هكذا وصل استعمال ،أو باألحرى سوء
استعمال" ،الرياضيات" في املعركة التي تخوضها السلطة
املسيطرة الديمقراطية ضــد ســانــدرز االشـتــراكــي .كذلك
فإنني اكتشفت مؤخرًا أنه في منتصف  ،2015وقبل بدء
العملية االنتخابية ،كان يروج لـ"استحالة إحصائية" لفوز
ساندرز قبل أن يتغلب عليها ويفاجئ الجميع!
بعيدًا عن هــذه االستحاالت الرياضية واإلحصائية التي
استعملت وتستعمل بذكاء وخبث كبيرين من قبل االعالم
الليبرالي إللهاء االميركيني ،أمثال تلك املسافرة الذكية ،فإن
أحد أهم املواضيع التي تتكرر أيضًا في الهجوم ،ولكن هذه
املرة من اليمني االميركي ،هو أن االشتراكية التي يتحدث
عنها ساندرز ستواجه العقبة االساسية التي واجهت كل
"االشتراكيات" والتي لخصتها مارغريت تاتشر في 1976
بشكل شعبوي في جملة ال تــزال تتردد أصــداؤهــا حتى
ً
اليوم ،حني قالت "إن االمر مع االشتراكية هو أنه عاجال أو

ً
آجال سينفذ منها مال اآلخرين!" .هذه العبارة تعاد اليوم
في الواليات املتحدة بأشكال مختلفة في املقاالت والرسوم
الكاريكاتورية حيث يبرع االميركيون في هــذا املضمار،
بنفس مقدار ضحالتهم في علم الرياضيات.
من هنا فإن األخطاء الشائعة التي يقع بها العامة ،والكثير
من االشتراكيني أنفسهم ،ومن بينهم ساندرز ،هي االعتقاد
أن االشتراكية هــي "تــوزيـعـيــة" ،أي إن جــل مــا يسعى اليه
االشتراكيون هو االخذ من الغني وإعطاء الفقير في عملية
"روبــن هــود" ،ثورية كانت أو قانونية .واالخيرة ،تتم عادة
عبر استعمال أجهزة الدولة كالضرائب واإلنفاق لتحقيق
عملية إعــادة التوزيع هــذه .مع انني أكــره املوافقة على ما

االعتقاد أن
االشتراكية هي «توزيعية»
هو خطأ شائع
قالته تاتشر ،إال أن االشتراكية عندما تنحصر باالطار
الـتــوزيـعــي قــد تـصــل الــى مــرحـلــة اسـتـنـفــاد مــال اآلخــريــن،
ولـكــن االس ــاس هــو "م ــال اآلخ ــري ــن" ،أي إنـنــا نـفـتــرض أن
امللكية والثروة ال تزاالن في أيدي اآلخرين (الرأسماليني)،
وعندها قد يكون لديها بعض الحق في ما قالته.
بشكل عام ،إن االشتراكية التوزيعية قد تقع ضحية أمرين
خصوصًا في الدول غير املتقدمة اقتصاديًا :االول أن يتم
التوزيع بشكل راديكالي مع املحافظة على امللكية الخاصة
لوسائل االن ـتــاج ،مــا ي ــؤدي الــى تعطيل املاكينة االنتاجية
بسبب "اض ــراب" الرأسماليني .الثاني ،هو أن تطلق عجلة
ال ـت ـض ـخــم ،ك ـمــا ح ـصــل ف ــي الـتـشـيـلــي وي ـح ـصــل اآلن في
فنزويال التي قــد تنتج عــن عــدم التوافق بــن عملية إعــادة
ال ـتــوزيــع نـحــو االجـ ــور واالنـ ـف ــاق االج ـت ـمــاعــي وب ــن تـطــور

االنـتــاجـيــة وح ـجــم الـفــائــض االق ـت ـص ــادي .فــي ه ــذا االط ــار
فــي أوائ ــل السبعينيات ،انتقد الـحــزب الشيوعي التشيلي
سياسة حكومة الليندي بزيادة االجور التي لم تأخذ بعني
االعتبار زيادة اإلنتاجية واعتبر أنها مسؤولة ّ
عما نتج من
تضخم عال .وكان الجيش واملعارضة اليمينية واملخابرات
املــركــزيــة االمـيــركـيــة قــد اسـتـعـمـلــوا ظــاهــرة الـتـضـخــم هــذه
لتأليب الطبقة املتوسطة على الليندي وكمطية لالنقالب
العسكري عليه فــي  11أيـلــول  .1973هــذا املــوقــف ،يشير
الى الفرق بني من ينظر الى االشتراكية من ناحية التوزيع
فقط (من االشتراكيني الديمقراطيني الى اليسار املتطرف)
ّ
وبــن من يــرى في االشتراكية تخط للرأسمالية من حيث
تغيير ملكية وسائل االنتاج .صحيح أن االشتراكية تحمل
في طياتها أبعادًا توزيعية ،اال أن ماركس وانجلز ّميزا بني
االشتراكية العلمية وبني االشتراكيات االخرى التي انبثقت
وتنبثق تاريخيًا من االخالق أو الرغبة في العدالة أو االديان،
والى ما هنالك من اشتراكيات استنبطها العقل االنساني،
والـتــي بمجملها "اشـتــراكـيــات تــوزيـعـيــة" .طبعًا ،إذا كانت
إعادة التوزيع شر بالنسبة للرأسماليني ،فإن تغيير ملكية
وســائــل االن ـتــاج هــو "الـشـيـطــان األك ـبــر" .قــال أحــد املعلقني
اليمينيني االميركيني فــي مـعــرض هجومه على ســانــدرز
مؤخرًا" :عندما ينفد مال اآلخرين من جعبة االشتراكيني
فإنهم ،إذا بقوا فــي السلطة ،سـيـصــادرون حقوق امللكية
للمواطنني .وسوف ّ
يؤممون الصناعات ويصادرون حقوق
وإنتاج االجيال املستقبلية من املواطنني"!
فــي مثل هــذه االي ــام مــن شهر أيــار عــام  1875كتب كــارل
مــاركــس نقد برنامج غــوتــة ،انتقد فيه مبدأ التوزيع وقــال
"إن الحق ال يمكن أن يعلوا أب ـدًا فــوق البنية االقتصادية"،
لكن مــا قــالــه املعلق اليميني يخلط االم ــور زمنيًا ويشوه
حقيقة االش ـتــراك ـيــة ،الـتــي (ن ـعــم) سـتـصــادر ملكية رأس
امل ــال ولـيــس ملكية "امل ــواط ـن ــن" ،وذل ــك حـتــى تــوقــف عجلة
ً
وإقصاء.
استغاللهم املتزايد من قبل رأسمالية تزداد قهرًا
أما في املستقبل ،وإن أتت االشتراكية متأخرة عن موعدها،
فستنتظرها أكثرية الـنــاس ألنـهــا األم ــل الوحيد فــي أن ال
ً
يصادر رأس املال فعال حقوق االجيال املقبلة في إنتاجها
وعملها وحياتها أيضًا.

تقرير

نموذج سوء اإلدارة :سوليدير تخسر  119مليون دوالر
محمد وهبة
اصـ ــدرت شــركــة تـطــويــر وإع ـم ــار وســط
بـ ـي ــروت «س ــولـ ـي ــدي ــر» بـ ـي ــان ــا ،اول مــن
ام ــس ،عــن نتائجها املــالـيــة لـعــام .2015
تـ ّـدعــي الـشــركــة أن عملياتها فــي السنة
املــذكــورة ّ
سجلت خسائر بقيمة 118.9
مليون دوالر .نجمت هــذه الخسائرعن
«إحـ ـج ــام املـسـتـثـمــريــن بـشـكــل ع ــام عن
شــراء العقارات خــال عــام  2015وإلغاء
عقدين من عقود بيع األراضــي املحققة
في السنوات السابقة» .وبـ ّـررت الشركة
ه ـ ـ ــذه ال ـن ـت ـي ـج ــة ال ـس ـل ـب ـي ــة ب ـ ــاإلش ـ ــارة
ّ
إل ــى «ت ـخــلــف م ـسـت ـث ـمـ َـر ْيــن ع ــن تـســديــد
أقـســاطـهـمــا املـسـتـحـقــة وعـ ــدم ال ـتــوافــق
ع ـل ــى إعـ ـ ــادة ج ــدول ـت ـه ـم ــا» .وب ــال ـت ــالــي
اضطرت الشركة «إلى اتخاذ اإلجراءات
ال ـقــانــون ـيــة امل ـنــاس ـبــة وع ـك ــس األرب ـ ــاح
املحققة سابقًا من خالل تكوين مؤونات
م ــال ـي ــة إح ـت ـي ــاط ـي ــة ب ـق ـي ـمــة  82م ـل ـيــون
دوالر تماشيًا مــع القوانني املحاسبية
املـعـتـمــدة .كما قــامــت الـشــركــة إحـتــرازيــا
بتكوين مؤونات مالية إضافية بمثابة
إح ـت ـي ــاط عـ ــام ت ـحـ ّـس ـبــا ألي تــأخ ـيــر أو
ّ
تخلف في تسديد سندات واستحقاقات
مستقبلية من عقود أخرى».
ع ـم ـل ـيــا ،يـ ـح ــاول ال ـب ـي ــان ال ـت ـن ـ ّـص ــل مــن
إخـ ـف ــاق إدارة «س ــولـ ـي ــدي ــر» وتـحـمـيــل
ّ
املشترين املسؤولية بسبب تخلفهم عن
السداد ،لكن األرقــام تظهر أن املشترين
سـ ــددوا مــن أص ــل ثـمــن قطعتي األرض
م ــا قـيـمـتــه  82م ـل ـيــون دوالر ،عـلـمــا أن
املعلومات املتداولة تشير إلى أن الثمن
اإلجـ ـم ــال ــي لـقـطـعـتــي األرض ي ـب ـلــغ 90
مليون دوالر ،أي أن الـبــاقــي مــن الثمن
ليس ســوى  8مــايــن دوالر ،وبالتالي
كــان يمكن التوصل إلــى تسوية ،إال إذا

كــانــت ســولـيــديــر تــريــد تـقــديــم خــدمــات
مجانية لـتـ ّـجــار ع ـقــارات مـقـ ّـربــن منها
سـيــاسـيــا أو خـلـيـجـيــن م ـصـ ّـريــن على
اإلنسحاب من لبنان.
م ـحــاس ـب ـيــا ،اضـ ـط ــرت ال ـش ــرك ــة إلـ ــى أن
ت ـس ـ ّـج ــل ض ـم ــن م ـي ــزان ـي ــة  2015مـبـلــغ
 113.4مليون دوالر ضمن بند «مؤونة
إج ـم ــال ـي ــة ل ـت ــدن ــي ق ـي ـم ــة اس ـت ـث ـم ــارات
وذم ـ ـ ـ ـ ـ ــم» .املـ ـبـ ـل ــغ مـ ـخـ ـص ــص ل ـت ـغ ـط ـيــة
ال ـخ ـس ــائ ــر ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن الـ ـغ ــاء ع ـقــدي
البيع الفاشلني ،وتحسبًا الحتمال فشل
املزيد من العقود .هــذا املبلغ ّ
مكون من
قـيـمــة املـبـلــغ امل ــدف ــوع لـلـمـشـتــريــن ثمنًا
السترجاع االرض ،أي  82مليون دوالر،
م ـض ــاف ــا إل ـي ــه م ـب ـلــغ  31م ـل ـي ــون دوالر
ّ
التحوط الكبير
احتياط عام .يشي هذا
بـ ــأن الـ ـع ــاق ــات ال ـس ـل ـب ـيــة الـ ـت ــي بـنـتـهــا
التجار واملستثمرين تخلق
الشركة مع
ّ
نتائج سلبية مؤثرة على ميزانيتها.
والــافــت أن كلفة االرض الـتــي باعتها
الشركة ثم استرجعتها يبلغ  8ماليني
دوالر ،أي أن الـكـلـفــة مـسـ ّـجـلــة بحسب
السعر الدفتري يــوم حصول سوليدير
ع ـل ــى ك ــل األراضـ ـ ـ ــي ف ــي م ـن ـط ـقــة وس ــط
ب ـيــروت فــي ع ــام  ،1994وبــالـتــالــي ملــاذا
ت ـت ـب ــاه ــى الـ ـش ــرك ــة بـ ـ ــأن سـ ـع ــر االرض
الحقيقي هو أعلى من سعرها الدفتري
بنحو أربع ّ
مرات؟ الشركة تقول إن قيمة
األراضـ ــي الـســوقـيــة تـبـلــغ  6.8مـلـيــارات
دوالر ل ـك ـن ـهــا ت ـس ـ ّـج ــل ف ــي مـيــزانـيـتـهــا
أراض ب ـق ـي ـمــة  1.134مـلـيــار
مـ ـخ ــزون
ٍ
دوالر.
ال ـه ــدف ك ـمــا ي ـق ــول ب ـعــض امل ـســاه ـمــن،
ه ــو ال ـت ـع ـم ـيــة ع ـل ــى ط ــري ـق ــة االس ـت ـي ــاء
على األراض ــي وعملية النهب املنظمة
التي جــرت فــي منتصف التسعينيات،
فما حصل هو أن القضاة الذين عملوا

عـلــى تـخـمــن االراض ـ ــي ّكــان ــوا يعملون
ل ـح ـس ــاب س ــول ـي ــدي ــر ووفـ ـ ـ ـ ــروا ل ـه ــا كــل
ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف املـ ــائ ـ ـمـ ــة ل ــاسـ ـتـ ـي ــاء ع ـلــى
األراض ـ ــي ب ــأس ـع ــار ب ـخ ـســة ،ف ـقــد أنـهــت
لجان التخمني عملها على  1630عقارًا
في وسط بيروت التجاري في خالل 13
ش ـه ـرًا ،وأصـ ــدرت نـتــائــج تـشـيــر إل ــى أن
القيمة اإلجمالية لهذه العقارات بلغت
 1170م ـل ـيــون دوالر ،أي بـسـعــر 1532
وسطيا للمتر املربع غير املبني و100
دوالر لسعر املتر املبني.
وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه الـ ـق ـ ّـص ــة ال ـ ـيـ ــوم لـتـفـضــح

مديونية الشركة
للمصارف ارتفعت إلى
 683مليون دوالر
ســول ـيــديــر .ال ـتــاعــب ب ــاألرق ــام ل ــم يعد
ّ
تسجل خسائر
ملصلحتها ،فهي باتت
ضخمة وكـبـيــرة تجبرها عـلــى دف ــع ما
كان يومًا عبارة عن أرباح في ميزانيات
سابقة ،ال بل يفرض عليها أن ّ
تخصص
ع ـ ـش ـ ــرات امل ـ ــاي ـ ــن األخ ـ ـ ـ ـ ــرى مل ــواجـ ـه ــة
احتماالت الخسارة .هذه األمور ال يمكن
إخ ـفــاؤهــا ف ــي امل ـيــزان ـيــة ال ـتــي تتضمن
ّ
سلة طويلة من الخسائر لم تتجرأ إدارة
سوليدير على الكشف عنها ،ربما ألن
هناك منتفعني منها .فعلى سبيل املثال،
تبلغ قيمة اإلنفاق اإلداري للشركة 30.9
مليون دوالر ،وهـنــاك «خـســائــر ناتجة
عــن إعـ ــادة ج ــدول ــة» بقيمة  2.5مليون

دوالر ،وهـنــاك شطب لخسائر مسجلة
فــي امليزانية أيضًا قيمتها  4.7ماليني
دوالر ،وهـنــاك «مــؤونــة مخاطر وأعباء
بقيمة  7.5ماليني دوالر ،وهناك أعباء
فوائد بقيمة  34.3مليون دوالر ...هذه
الـبـنــود السلبية تـعـ ّـبــر عــن س ــوء إدارة
الشركة نظرًا إلى ضخامة املبالغ املنفقة
مــن دون وض ــوح فــي األهـ ــداف الفعلية
وت ـفــاص ـيــل ه ــذه الـعـمـلـيــات اإلن ـفــاق ـيــة.
والـ ــافـ ــت أن هـ ــذا األمـ ـ ــر ي ــأت ــي ف ــي ظــل
تراجع في إيــرادات اإليـجــارات من 61.5
إلــى  56.9مليون دوالر فــي  2015فيما
زادت كلفة أعـبــاء واسـتـهــاك الـعـقــارات
املؤجرة إلى  25.7مليون دوالر.
وك ــان الفـتــا فــي مـيــزانـيــة  ،2015ارتـفــاع
ديـ ـ ـ ـ ــون سـ ــول ـ ـيـ ــديـ ــر ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة األجـ ـ ــل
(الحسابات املكشوفة) إلــى  556مليون
دوالر ،وانـ ـخـ ـف ــاض م ـح ـف ـظــة األوراق
املــالـيــة (ال ـس ـنــدات واألق ـس ــاط املتوجبة
على ش ــاري األراض ــي) إلــى  466مليون
دوالر.
رغ ـ ـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،تـ ــؤكـ ــد ال ـ ـشـ ــركـ ــة أن ه ـن ــاك
ان ـفــراجــات .ففي النصف األول مــن عام
 2016وقـعــت عـقــود بيع جــديــدة بقيمة
ّ
«ويستمر التفاوض
 158مليون دوالر
ع ـل ــى ّعـ ــدد آخـ ــر م ــن ال ـع ـق ــود ح ـيــث مــن
ّ
امل ـتــوقــع أن ال ي ـقــل مـجـمــوع الـبـيــوعــات
لـ ـع ــام  2016ع ــن  200م ـل ـي ــون دوالر».
وبحسب مصادر عقارية ،فإن سوليدير
اضـطــرت الــى أن تخفض أسعارها إلى
أقل من  3000دوالر للمتر املربع الواحد،
وهـ ــو م ـس ـتــوى م ـت ــدن ج ـ ـدًا ق ـيــاســا الــى
املستويات السابقة .وفي هذا الوقت ،ال
تــزال السيولة النقدية للشركة متدنية
جـ ـدًا ،إذ انـهــا تبلغ  127مـلـيــون دوالر،
لكن «مديونية الشركة تجاه املصارف
ارتفعت إلى  683مليون دوالر».

