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عدنان عبد الرزاق

يــقــوم الــنــظــام الــســوري بتصدير الــخــضــار والــفــواكــه 
 ارتفاع األسعار 

ً
إلى روسيا بكميات كبيرة، متجاهال

املواسم  انتهاء معظم  بسبب  السورية،  األســـواق  في 
الزراعية، وتراجع سعر صرف العملة املحلية إلى 515 

ليرة مقابل الدوالر الواحد.
ــتــــاج املــحــلــي  ويـــقـــول مـــديـــر هــيــئــة دعــــم وتــنــمــيــة اإلنــ
والـــصـــادرات، املــهــدي الــدالــي، إنــه يتم إرســـال باخرة 
املــنــتــجــات  مــــن  طــــن  ــى 300  ــ إلــ بـــنـــحـــو 200  مــحــمــلــة 
الـــزراعـــيـــة إلـــى روســـيـــا كـــل أســبــوعــن تــقــريــبــا، ضمن 

مواصفات وجودة عاليتن، تتضمن بالدرجة األولى 
مشيرًا  والرمان.  والباذنجان  والطماطم  الحمضيات 
الفترة  الــتــصــديــر، خــالل  دائـــرة  إمكانية توسيع  إلــى 

املقبلة، لتصبح كل أسبوع ومن ثم يوميا.
وتشهد أسعار الخضار والفواكه ارتفاعات متواصلة 
التجارة  املاضية، وُيرجع معاون وزيــر  الفترة  خــالل 
الشعيب،  الــديــن  جمال  املستهلك،  وحماية  الداخلية 
خـــالل تــصــريــحــات صــحــافــيــة، ســبــب ارتــفــاع األســعــار 
إلى »انخفاض إنتاج الخضار محليا في هذه الفترة، 
الطريق   عن قطع 

ً
األردن، فضال االستيراد من  وعــدم 

من درعا باتجاه العاصمة، وارتفاع أجور النقل«.

ويــقــول االقــتــصــادي الـــســـوري، حــســن جــمــيــل، إنـــه ال 
مـــة بــن تــصــريــح مــعــاون وزيـــر الــتــجــارة،  يمكن املـــواء
الذي يشير إلى قلة العرض السلعي واالستيراد من 
الــصــادرات على استمرار  األردن، وبــن حــرص هيئة 
وتيرته،  وتسريع  كميته  وزيـــادة  لروسيا،  التصدير 
أن نظام  األول  أمــريــن:  مــن  للموضوع  أننا نظرنا  إال 
ــــد يــتــعــمــد تــقــلــيــل الــســلــع واملــنــتــجــات في  بـــشـــار األسـ
األســواق السورية بهدف رفع أسعارها، لتزيد نسبة 
الفقراء ويهاجر السوريون من بلدهم. واألمر الثاني، 
أن حكومة النظام تحاول استرضاء الشريك الروسي، 
بــصــرف النظر عــن حــاجــة الــســوق والــســوريــن، وهو 

ما يصب في النهاية ضمن السبب األول، أي التفقير 
والــتــهــجــيــر. ويــضــيــف املــحــلــل الــــســــوري، لــــ »الــعــربــي 
الــــجــــديــــد«، أن مــعــظــم األســــعــــار ارتـــفـــعـــت أخــــيــــرًا فــي 
األسواق السورية، نتيجة زيادة تكاليف اإلنتاج، بعد 

رفع أسعار حوامل الطاقة وندرتها.
ــار تــقــريــر صـــدر أخـــيـــرًا، إلـــى أن املــبــلــغ املــطــلــوب  ــ وأشـ
لتأمن الحاجات األساسية ألسرة مكونة من خمسة 
أشخاص، قد انتقل من 178 ألف ليرة في بداية 2016 
وصواًل إلى 290 ألف ليرة في نهاية العام، أي ازدادت 
تكاليف املعيشة بنسبة 63% تقريبا، وخسرت الليرة 

املقدار ذاته من قيمتها.

األسد يجّوع السوريين ليُطعم روسيا

320 مليون دوالر لترميم »إيفل«
مــن املــقــرر زيـــادة املــيــزانــيــة املخصصة لــبــرج إيــفــل بنسبة 
يــــورو )320 مليون  مــلــيــون  إلـــى حــوالــى 300  تــصــل   %45
دوالر(، بغية إجراء أعمال ترميم وتحديث واسعة النطاق، 

وفق ما أعلنت بلدية باريس، مساء أول من أمس. 
وتسعى بلدية العاصمة الفرنسية، التي قدمت ترشيحها 

 ،2024 ــام  ــعــ لــ ــيــــة  ــبــ ــبــــاراملــ الــ ــاب  ــ ــعــ ــ األلــ دورة   الســـتـــضـــافـــة 
إلـــى »تــعــزيــز قــيــمــة هـــذا املــعــلــم الــشــهــيــر الــــذي يــلــعــب دورا 
بــاريــس«، بحسب البيان  إلــى  الــســيــاح  رئيسيا فــي جــذب 

الصادر عن البلدية. 
وبــحــســب جـــان- فــرانــســوا مـــارتـــان، مــعــاون رئــيــســة بلدية 

باريس لشؤون السياحة، سيخصص نصف هذه األموال 
لــتــحــديــث هـــذا املــعــلــم الــتــراثــي وصــيــانــتــه. ويــقــضــي الشق 
الــثــانــي مــن الــخــطــة بتحسن الـــزيـــارات مــن خـــالل تحسن 
ــزوار وتــحــديــثــهــا، فــضــال عــن تخصيص  طـــرق اســتــقــبــال الــ

جزء من األموال لتدابير أمنية.

دبي،  في  والمواصالت  الطرق  هيئة  رئيس  أعلن 
مطر الطاير، أن الهيئة ستبدأ، اعتبارًا من اليوم )االثنين(، 
النقل  وسائل  مع  للمتعاملين  جديدة  خدمة  تقديم 
في اإلمارة، باستئجار المركبات لفترة قصيرة ال تزيد على 
لدى  الطاير،  وقال  الذكية.  التطبيقات  عبر  ساعات   6
تعاقدت  الهيئة  إن  أمس،  الجديدة  الخدمة  تدشينه 
مركبة   200 لتشغيل   Ekar وشركة   Udrive شركة  مع 
خدمة  في  لتكون  شركة،  لكل  مركبة   100 بواقع 

الراغبين في االستفادة منها.
األولى  تعد  والتي  الخدمة،  هذه  كلفة  وستتراوح 
من نوعها بالشرق األوسط، بين 24 درهمًا إماراتيًا )6.5 

دوالرات( و30 درهمًا إماراتيًا )8 دوالرات( لكل ساعة.

العراقي،  البرلمان  في  المالية  اللجنة  عضوة  قال 
ارتفع  العراق  في  الفقر  معدل  إن  النجيب،  نجيبة 
قرابة  منذ  البالد  تسجله  لم  معدل  وهو   ،%35 إلى 
كردستان،  إقليم  عن  البرلمانية  وأوضحت  عام.  مائة 
البرلمان  بين  مشتركة  لجنة  أن  أمس،  صحافي  بيان  في 
كردستان  إقليم  وحكومة  االتحادية  والحكومة 
مواضيع  لمناقشة  اجتماعات  عقد  وبعد  العراق، 
الفقر  معدل  أن  إلى  توصلت  ومالية،   اقتصادية 
ليصل   ،2013 عام  في   %13.7 من  ارتفع  العراق  في 
إلى 35% في 2016. وأضافت أن نسبة الفقر في إقليم 
كردستان وصلت إلى 16% العام الماضي، مقابل %3.7 

في 2013.

البدء  الحقيل،  ماجد  السعودي،  اإلسكان  وزير  أعلن 
 280 لقرابة  متنوعة  سكنية  منتجات  تخصيص  في 
ألف مستفيد في جميع أنحاء المملكة ضمن حملة 
»سكني«. وأضاف الحقيل، بحسب حساب وزارة اإلسكان 
وحدة  ألف   120 تخصيص  »سيتم  تويتر:  موقع  على 
أرض  ألف   75 وتوزيع  اإلنشاء،  وتحت  جاهزة  سكنية 
التنمية  لصندوق  جديد  رقم  ألف   85 وإصدار  سكنية، 
الدعم  وكالة  على  العام  المشرف  وقال  العقارية«. 
البدء  سيتم  إنه  طالل،  بن  سعود  والفروع،  السكني 
بتخصيص الوحدات السكنية ابتداًء من الشهر القادم. 
وأشار بن طالل إلى أن المستفيد يستلم الوحدة السكنية 

خالل 3 أعوام.

أسماء في األخبار

مصر تطرح سنداتها الدولية
القاهرة ـ جيهان عبد الغني

الــجــارحــي، أن  أعلن وزيــر املالية املــصــري، عمرو 
ــنـــدات دولــيــة  مــصــر ســتــطــرح، الــشــهــر املــقــبــل، سـ
أنـــه ســتــبــدأ،  إلـــى  مــلــيــار دوالر، الفــتــا  بقيمة 2.5 
اليوم االثنن، عملية الترويج للسندات في األسواق العاملية. 
وشــرح، في مؤتمر صحافي عقده أمس األحــد: »نسعى إلى 
تنويع مصادر التمويل من خالل أسعار فائدة مالئمة، لذا 
أسعار  ارتــفــاع  بعد  الدولية،  السندات  طــرح  في  التفكير  تم 

الفائدة املحلية، وبالتالي تقليل العبء عن املوازنة«. 
وقال إن طرح سندات طويلة األجل تصل إلى 30 سنة سيتم 
تحديدها وفقا ملعدل الطلب العاملي على السندات املصرية. 
مضيفا أن بيوت الخبرة العاملية ومؤسسات التمويل تشيد 

باإلصالحات االقتصادية املصرية.
بدوره، قال نائب وزير املالية املصري، أحمد كوجك، أن هناك 
السندات  على  الــدولــيــن  املستثمرين  قبل  مــن  كبيرًا  إقــبــااًل 

املصرية املزمع طرحها في الخارج. ولفت إلى أن وفدًا فنيا 
من الحكومة املصرية سيبدأ رحلة طويلة من دبي وتنتهي 
فــي واشــنــطــن، اعــتــبــارًا مــن صــبــاح الــغــد الــثــالثــاء، للترويج 
لــلــســنــدات املـــصـــريـــة.  وتـــابـــع أن »هـــنـــاك طــلــبــات كــثــيــرة من 
أدنــى بما يتراوح  الوفد، وسنلتقي كحد  للقاء  املستثمرين 
بن 70 و80 مؤسسة مالية وبنكا وصناديق استثمار، وقد 

تزيد إلى أكثر من 100 مؤسسة«.
وأضـــــاف أن الــرحــلــة لـــن تــقــتــصــر عــلــى الـــتـــرويـــج لــلــســنــدات 
الــــدوالريــــة فــقــط، ولــكــن أيــضــا الــتــرويــج لــبــرنــامــج اإلصـــالح 

االقتصادي الذي أطلقته مصر.
وكشف عن ضخ صناديق االستثمار األجنبية نحو مليار 
الحكومية،  الــخــزانــة  بــــأذون وســنــدات  كــاســتــثــمــارات  دوالر 
خـــالل شــهــري نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي وديــســمــبــر/كــانــون 
فــي األســـواق  مــلــيــار دوالر ضختها  إجــمــالــي 30  مــن  األول، 
زيــادة حجم مساهماتهم في سوق  الناشئة، »ونعمل على 
األوراق املالية، لترتفع تلك القيمة إلى ما يتراوح بن 2 و2.5 

مليار دوالر«، وفــق قــولــه. وكـــان مــســؤول حكومي بـــارز في 
»يمكن  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ  قــال  املصرية،  املالية  وزارة 
زيــــادة قــيــمــة الــســنــدات الــدولــيــة الــتــي تــنــوي مــصــر طرحها 
إلـــى نــحــو 3 مــلــيــارات، فــي حـــال حــصــل إقــبــال كبير مــن قبل 
املستثمرين العرب واألجانب، لشراء أدوات الدين املصرية«. 
من جهة أخرى، توقع الجارحي أن يرتفع عجز املوازنة إلى 
العام  نهاية  فــي  اإلجــمــالــي  املحلي  الناتج  مــن   %10.2 نحو 
املالي الحالي. وتابع أن العجز األّولي في املوازنة بلغ 58.5 
ــم املــحــروقــات بحيث  مــلــيــار جــنــيــه، داعــيــا إلـــى مــراجــعــة دعـ

يقتصر على الطبقات األكثر احتياجا فقط. 
وأضاف: »لدينا خطة لتحسن منظومة املعاشات والتأمن 
الصحي، كما ستتم دراسة حوافز ضريبية للشركات، ومنح 
أن  املرتبات الضعيفة«، كاشفا  تخفيض ضريبي ألصحاب 
املضافة  القيمة  على  الضريبة  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
ستصدر خالل أسبوعن. ولفت إلى االتجاه إلى تثبيت سعر 

الدوالر الجمركي خالل الفترة املقبلة.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال يمكن الفصل بني الزيارة املرتقبة 
لبعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة، 

واألرقام الصادرة عن وزارة املالية 
أمس، فالعنوان العريض للزيارة 

هو متابعة تنفيذ برنامج اإلصالح 
االقتصادي، والعنوان العريض 

ألرقام املالية هو الفشل الحكومي 
الذريع في احتواء أزمة عجز 

املوازنة. فعلى الرغم من اإلجراءات 
القاسية التي قامت بها الحكومة 
من زيادة أسعار وخفض الدعم 
والتوسع في االقتراض وفرض 

مزيد من الضرائب والجمارك، إال 
أن املوازنة شهدت عجزًا تجاوز 

176 مليار جنيه في النصف األول 
من العام 2016-2017، وإذا استمر 

الحال، فإن العجز سيرتفع ألكثر 
من 350 مليار جنيه بنهاية العام. 
هذا هو العنوان املعلن لزيارة بعثة 

الصندوق، أما غير املعلن فهو ربما 
االتفاق على الخطوات الجديدة التي 

ستقوم بها الحكومة للحصول 
على الشريحة الثانية من قرض 

الصندوق، فحسب االتفاق املبرم 
بني الطرفني قبل شهرين فإن 

الصندوق سيراجع مدى التزام 
الحكومة بما تعهدت به قبل اإلفراج 

عن الشريحة الجديدة.
انتزاع موافقة الصندوق على قرض 
بقيمة 12 مليار دوالر، واإلفراج عن 

الشريحة األولى منه 2.76 مليار 
دوالر تطلب قيام الحكومة بتعويم 

الجنيه وزيادة أسعار الوقود 
وتطبيق ضريبة القيمة املضافة، 

وزيادة أسعار الكهرباء وإقرار 
قانون الخدمة املدنية. 

هذا كان »عربون« الحكومة لتمرير 
قرض الصندوق، فما العربون 
الجديد الذي ستقدمه الحكومة 

مقابل اإلفراج عن الشريحة الثانية؟
كل السيناريوهات هنا مطروحة 
في ظل تكتم الحكومة على نص 

االتفاق املبرم مع الصندوق وعدم 
اإلفصاح عن بنوده، بل وعدم 
إرساله للبرملان حتى اللحظة.

قد تكون هناك زيادة جديدة في 
أسعار الوقود، وقد تكون هناك 

زيادة في أسعار الكهرباء، أو فرض 
ضرائب جديدة، وزيادة الجمارك، 
وقد تتعهد الحكومة بسداد ديون 

شركات النفط والغاز األجنبية 
البالغة 3.6 مليارات دوالر، وقد 

تكون هناك إجراءات أكثر قسوة 
تفاجئ بها الحكومة املصريني.

هذا عن العربون املتوقع، وقد تكون 
للبعثة مهمة أخرى وهي إبداء 

مالحظات جوهرية على تطبيق 
برنامج اإلصالح االقتصادي في 
ظل األرقام الجديدة التي كشفتها 

وزارة املالية أمس والتي تؤكد 
إخفاق الحكومة في خفض الدين 
العام وعالج عجز املوازنة العامة 

رغم كل اإلجراءات التقشفية 
العنيفة التي قامت بها، وحسب 
األرقام التي أعلنها وزير املالية 

أمس فإنه من املتوقع وصول معدل 
العجز الكلي في نهاية العام إلى 

نحو 10.2%، بخالف ما توقعته 
الحكومة في بداية العام املالي بأن 

يصل العجز في املوازنة إلى %9.8.
في زيارة بعثة صندوق النقد 

»الشؤم« نجد أن كل السيناريوهات 
مطروحة، وعلى املصريني أن 
يضعوا أيديهم على قلوبهم 

انتظارًا ملفاجآت وتعهدات الحكومة 
للصندوق.

زيارة شؤم
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1011
اقتصاد

بغداد ـ عبد اهلل الثويني

دفعت األزمــة املالية التي تعصف 
بــالــعــراق منذ نحو عــامــن، بفعل 
انــخــفــاض أســعــار النفط وارتــفــاع 
تكاليف الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 
 عـــن فــشــل رئــيــس الــــــوزراء، 

ً
ــــش«، فــضــال ــ »داعـ

العبادي، في تحقيق وعــوده بخفض  حيدر 
نسبة الــفــســاد بــالــبــالد، إلـــى خــيــارات كثيرة 
مــن أبــرزهــا االقــتــراض الــخــارجــي بــهــدف سد 

العجز الحاصل في موازنته املالية.
فــإن مجمل  ملــصــادر حكومية عراقية  ووفــقــا 
الــعــراق تبلغ نحو 10  الــقــروض التي أخذها 
مليارات دوالر من دول وبنوك عاملية مختلفة 
حــصــل عليها بــشــروط مــذلــة وفــوائــد كبيرة 
ــقـــروض لــســنــوات  قـــد تــجــعــلــه حــبــيــس تــلــك الـ
طويلة، ستؤثر بالنهاية على دخل املواطنن 

وحياتهم اليومية.
طرق  إلــى  والحكومة  العراقي  البرملان  ولجأ 
مختلفة في محاولة لتقليل العجز في موازنة 
البالد، من بينها فرض الضرائب العامة على 
املواطنن في املستشفيات والدوائر الخدمية 
كالسيارات  املستوردة،  املــواد  ورفــع ضرائب 

واملـــــواد اإلنــشــائــيــة، وعــلــى خــدمــات الــهــاتــف 
املــحــمــول والــســجــائــر وغـــيـــرهـــا، إضـــافـــة إلــى 
الــرواتــب وتجميد بعضها، وكــذا بيع  تقليل 
سندات مصرفية للمواطنن بنسب مختلفة 
ــقــــارات حــكــومــيــة...  وبــيــع قــصــور ومـــبـــان وعــ
فــي إجـــراءات طــاولــت جميع مفاصل الحياة 
دون املــســاس بــمــرتــبــات وامــتــيــازات أعــضــاء 
ــار غــضــبــا  ــ ــــو مــــا أثــ الـــحـــكـــومـــة والــــبــــرملــــان وهـ

شعبيا واسعا في البالد.
ــــوزراء  وتـــؤكـــد مـــصـــادر فـــي مــكــتــب رئـــيـــس الــ
العراقي، حيدر العبادي، لـ »العربي الجديد«، 
ــــروض الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا  ــقـ ــ أن »بــــعــــض الـ
املتحدة  الدولي والــواليــات  البنك  العراق من 
وبنك خليجي وآخــر أوروبــي تحمل شروطا 
بينها أسعار  مــن  بها  الــعــراق  لـــزم 

ُ
أ متفاوتة 

فائدة تصل إلى %4«.
ووفـــقـــا ملـــســـؤول عـــراقـــي رفـــيـــع املــســتــوى في 
»العربي  مع  تحدث  الحكومة،  رئيس  مكتب 
الجديد« شريطة عدم الكشف عن اسمه، فإن 
إلــى 10 مليارات دوالر  الــقــروض تصل  »تلك 
وهــنــاك مفاوضات القــتــراض املــزيــد«. ويبن 
املسؤول أن بعض الدول طالبت العراق برهن 
بــعــض حــقــول الــنــفــط فـــي الــبــصــرة ومــيــســان 
وكــــركــــوك لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، مــشــيــرًا إلــــى أن 
»وضع العراق املالي قائم حاليا على األموال 
التي يتم اقتراضها وبنحو 30% من موازنة 
البالد«. ويضيف: »هناك شروط مذلة للغاية 
عــلــى الــعــراقــيــن لــم تعلن عنها الــحــكــومــة أو 

ــام الـــعـــراقـــيـــن«. وأعــلــنــت وزارة  ــ تــكــشــفــهــا أمـ
املالية العراقية، األسبوع املاضي، عن توقيع 
اتــفــاقــيــة حــصــول الـــعـــراق عــلــى قـــرض بقيمة 
مليار دوالر من الواليات املتحدة األميركية. 
ــقـــول عــضــو الــلــجــنــة املـــالـــيـــة فـــي الــبــرملــان  ويـ
النائب مسعود حــيــدر، فــي حديث  الــعــراقــي، 
مع »العربي الجديد« إن سبب وقوع العراق 
في أزمة مالية هو اعتماد اقتصاده اعتمادًا 
من   %95 بنسبة  النفطي  الــقــطــاع  عــلــى  كليا 
إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة، لذا 
املالية  بالتزاماته  لإليفاء  يكافح  العراق  فإن 
ــيـــة ملــواطــنــيــه«،  وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات األســـاسـ
مــشــيــرًا إلـــى أن الـــواليـــات املــتــحــدة ستضمن 
مـــن خـــالل الـــقـــرض الــســيــادي تــســديــد املبلغ 
املــقــتــرض، بــاإلضــافــة إلـــى الــفــائــدة بموجب 

سند مالي صادر من الحكومة العراقية. 
ــتــــقــــدت الـــلـــجـــنـــة االقـــتـــصـــاديـــة الــنــيــابــيــة  وانــ
ــذا الــــقــــرض، كــونــه  ــ حـــصـــول الــــعــــراق عـــلـــى هـ
املالية ســواء من  مــردوداتــه  سيقيد ويحجز 
النفط أو مصادر أخرى في املستقبل. ويؤكد 
أحد أعضاء اللجنة لـ »العربي الجديد«، طلب 
عــدم ذكــر اســمــه، أن الحكومة الــعــراقــيــة أمــام 
منحدر اقتصادي خطر ألنها وضعت نفسها 
في كماشة القروض املالية والدفع اآلجل من 
العاملي  النفط  أسعار  انخفاض  تجاوز  أجــل 
وتوفير رواتب موظفي كبار الدولة الخيالية 
 عن توفير تكاليف الحرب على تنظيم 

ً
فضال

التي  للمدن  التحتية  البنى  ــادة  وإعــ الــدولــة 
دمرت خالل عمليات التحرير.

وكــــــــان نــــائــــب املــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لــــــــوزارة 
قــد صرح  تــونــر،  مــارك  األميركية،  الخارجية 
ــــراق حـــصـــة فــي  ــعـ ــ ــتــــان الـ بـــــأن إلقـــلـــيـــم كــــردســ
القرض السيادي الذي منحته أميركا للعراق، 
ــقـــرض هـــي قضية  ــى أن مــســألــة الـ مــشــيــرًا إلــ
داخــلــيــة عــراقــيــة وبــإمــكــان بــغــداد وأربــيــل أن 
تتفقا في هذا الشأن أيضا كما تم التنسيق 

تونس ـ فرح سليم

تــمــســك املــواطــنــة عــزيــزة عــرفــة مــا فــي سلتها 
باستغراب شديد، بعدما طالبها تاجر البقالة 
ــة فـــي الــعــاصــمــة تــونــس  ــزيـ ــركـ فـــي الـــســـوق املـ
بدفع 20 ديــنــارًا مقابل ما اشترته من خضر 
وفـــواكـــه. تنطلق مــشــادة بــن عــزيــزة والــبــقــال 
إلى أن تقتنع أن بورصة األسعار تتجه نحو 
األقـــصـــى مــنــذ أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع، لــتــصــل إلــى 
الــتــونــســيــون  ويــتــذمــر    .%20 زيــــادة نسبتها 
ــار األســـعـــار الـــتـــي ال  بـــشـــدة هــــذه األيـــــام مـــن نــ
تعرف الهدوء، مؤكدين أن أغلبهم لم يعودوا 

قادرين على اقتناء الحاجيات األساسية.
ويـــتـــبـــرأ الـــتـــجـــار عــمــومــا مـــن مــســؤولــيــة رفــع 
الـــبـــرد تسببت  األســـعـــار مــؤكــديــن أن مـــوجـــة 
فــي زيـــادة األســعــار بشكل ملفت نــظــرًا لعجز 
لتزويد  الكافية  الكميات  توفير  عن  املزارعن 
السوق. ويقول حسن العيساوي رئيس غرفة 
التجار في سوق الجملة في العاصمة تونس 
إن االرتــفــاع طــاول األســعــار كلها، متوقعا أن 

تكون موجة الغالء عابرة. 
ويــؤكــد الــعــيــســاوي عــلــى أن لــلــســوق أحــكــامــا 

ــق 
ّ
ــا يــتــعــل ــيـــانـــا فــــي مــ تــفــرضــهــا الــطــبــيــعــة أحـ

بالعرض والطلب، مشيرًا إلى أن األمر في هذه 
نتيجة  الــتــزويــد  فــي  بنقص  ق 

ّ
يتعل ال  الحالة 

ر 
ّ
إنما بسبب تعذ اإلنــتــاج،  فــي  نقص هيكلي 

رفع املحاصيل من األرض بسبب موجة البرد.
من  كبيرة  بنسبة  تتزود  السوق  أن  ويضيف 
الــشــريــط  مــحــافــظــات  مــن  املــتــأتــيــة  منتجاتها 
الغربي وبعض محافظات الشرق، وأغلب هذه 
املحافظات تعيش ظروفا طبيعية قاسية هذه 
األيــام، مع تدني درجــات الحرارة إلى ما دون 

الصفر.
في املقابل تقول منظمة الدفاع عن املستهلكن 
إن األزمــة الظرفية غالبا ما تتحّول إلى واقع 
مستدام بالنسبة للتجار وذلك عبر املحافظة 

على مستوى األسعار ذاته، حتى بعد تحسن 
الظروف املناخية. 

على  الله  املنظمة سليم سعد  رئيس  ويشدد 
ــفــــاع  ضـــــــرورة حـــمـــايـــة املــســتــهــلــكــن مــــن االرتــ
ــــواد األســـاســـيـــة، مــؤكــدًا  املــتــواصــل ألســـعـــار املـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــلـــى أن  فــــي تـــصـــريـــح لــــ
التجار سيعمدون إلى املحافظة على األسعار 
انقضاء موجة  بعد  بها حاليا حتى  املعمول 
الــبــرد لتحسن هــامــش ربــحــهــم عــلــى حساب 
التجارة  وزارة  الــلــه  ويــدعــو سعد  املــواطــنــن. 
إلـــى تكثيف حــمــالت املــراقــبــة عــلــى األســــواق، 
واعتماد تسعيرات قصوى على بعض املواد 
لكبح جماح األسعار، وبالتالي التقليص من 

نسبة التضخم.
في  الـــزيـــادات  تلتهم  أن  التونسيون  ويــتــوقــع 
األســعــار مــا سيحصلون عليه مــن زيـــادة في 
رواتبهم نهاية الشهر الحالي في إطار االتفاق 
املــوقــع بــن االتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
والحكومة، مؤكدين على أن ما يدفع باليمن 
يؤخذ باليسار أضعافا، ما جعل التونسين 
يــدخــلــون نــفــقــا ال نــهــايــة لـــه مـــن الــصــعــوبــات 

املعيشية.

ال تزال قضية التشغيل، تسيطر على الئحة 
األولـــويـــات االجــتــمــاعــيــة فــي سلطنة عــمــان، 
وذلك وسط تراجع في املؤشرات االقتصادية 
خــالل الــفــتــرة املــاضــيــة مــع انــخــفــاض أسعار 
النفط. إذ أعلن رئيس لجنة الشباب واملوارد 
الـــبـــشـــريـــة فــــي مــجــلــس الــــشــــورى الــعــمــانــي، 
مــحــمــد بـــن ســـالـــم الــبــوســعــيــدي، أنــــه حسب 
لسجل  العامة  الهيئة  مــن  الـــواردة  البيانات 
القوى العاملة فإن عدد الباحثن عن العمل 
مــع نــهــايــة ديــســمــبــر/ كــانــون األول املــاضــي 
تجاوز 43 ألفا، معظمهم من حملة الشهادات 

الجامعية.
وأشــــار فــي تــصــريــح صــحــافــي نقلته وكــالــة 
األنباء العمانية أمس األحــد، إلى أن الخطة 
الــخــمــســيــة الــثــامــنــة وحـــســـب اإلحــصــائــيــات 
لم  الخامسة  الخطة  الــــواردة خــالل ســنــوات 
يتم خاللها إضافة فرص وظيفية جديدة إال 
ألفا و865 فرصة وظيفية في  في حــدود 14 
القطاع الخاص. بينما في الخطة الخمسية 
و600  آالف   6 اســتــحــداث  تــم   2016 التاسعة 
وظيفة جديدة فقط. وهذا يعني، وفق رئيس 
اللجنة، أن القطاع الخاص بوضعه الحالي 
غير قــادر على استيعاب عدد الباحثن عن 
عمل إن لم يكن هناك معالجة جوهرية لهذا 
القطاع. وأوضح أن االقتصاد خالل سنوات 

أن يوفر  السابقة استطاع  الخمسية  الخطة 
أعدادًا كبيرة جدًا من الفرص الوظيفية ولكن 
الــوافــدة.  العاملة  الــقــوى  إلــى  أغلبها ذهــبــت 
ــاف: »أعــتــقــد أنــنــا بــحــاجــة إلـــى وجـــود  ــ وأضــ
مـــعـــالـــجـــات ســـريـــعـــة جـــــدًا ملــعــالــجــة مــشــكــلــة 
ــن عـــمـــل، وتـــمـــت اإلشــــــــارة إلـــى  الـــبـــاحـــثـــن عــ
الجهود كما جــاء في  أهمية وجــود توحيد 
مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع 
االقـــتـــصـــادي، عــبــر تــنــفــيــذ وتــوحــيــد جــهــود 

تشغيل الــقــوى الــعــامــلــة الــوطــنــيــة مــن خــالل 
مـــركـــز وطـــنـــي يــعــنــي بــالــتــشــغــيــل كــمــا يجب 

اإلسراع في هذا الحل«.
وقال إن وزارة القوى العاملة تعنى بمتابعة 
أكثر من 50% من تعداد السكان في السلطنة 
فــهــنــاك أكـــثـــر مـــن قـــرابـــة مـــن مــلــيــونــي وافـــد 
من  ألفا  الــخــاص و220  القطاع  فــي  يعملون 
الــعــمــانــيــن يــعــمــلــون فـــي هـــذا الــقــطــاع وهــي 

أرقام كبيرة جدًا وبالتالي املهام
واملسؤوليات عليها كبيرة جدًا.

وأكد رئيس لجنة الشباب واملوارد البشرية 
ــراع فــي إنــشــاء املــركــز الوطني  ضـــرورة اإلســ
حتى  الـــالزمـــة  بــالــكــفــاءات  ومـــــّده  للتشغيل 
يــكــون مــحــطــة واحــــدة لــلــبــاحــثــن عــن العمل 
االحتياجات  ومــعــرفــة  العمل  ســوق  ملتابعة 
التعليم  والتنسيق مع مؤسسات  الحقيقية 
مـــة الــــدارســــن مـــع احــتــيــاجــات  الــعــالــي ملـــواء
ــل مــع  ــامــ ــعــ ــتــ ســـــــوق الــــعــــمــــل الـــحـــقـــيـــقـــيـــة والــ

الشركات.
ــيــــات  ــائــ ــز الـــــوطـــــنـــــي لــــإلحــــصــ ــ ــ ــركـ ــ ــ وكـــــــــــان املـ
إلى  أشــار مؤخرًا  قد  في عمان،  واملعلومات 
أن نسبة الوافدين نحو 45.7% من إجمالي 
السكان بنهاية عام 2016 مقارنة مع %44.7 

بنهاية 2015.
)العربي الجديد(

قروض 
العراق المذلّة

)Getty /عند مدخل سوق مطرح )دومينيك دودالي

البرد في تونس يقفز باألسعار %20

43 ألف عماني بحثوا عن عمل في 2016

الخضوع لشروط قاهرة بدًال 
من محاربة الفساد

مساع لمصادرة 
أموال مسؤولي 
السلطة الشرعية

10 مليارات دوالر هي 
قيمة القروض التي 

حصل عليها العراق في 
الفترة األخيرة، لسداد جزء 

من عجز الموازنة، بدًال 
من اإلصالح وتجفيف 

الفساد

أسواق مال وسياسة

بطالة

60
قيمة  هــي  دوالر،  مــلــيــار 
جمعها  ــتـــي  الـ ــروة  ــ ــث ــ ال
اهلل  عبد  علي  المخلوع 
لألمم  تقرير  وفــق  صالح 
مرتبط  بعضها  المتحدة، 
ــاز  ــغ ــفــط وال ــن ــعــقــود ال ب
امتيازات  مقابل  ــرشــى  وال

تنقيب حصرية.

تحقيق

فرض الضرائب وبيع 
األمالك العامة لسداد 

رواتب المسؤولين

معلومات للحوثيين 
عن توفر مليوني دوالر 

في حساب هادي

بقاء المقرات الرئيسة 
للمصارف في صنعاء 

يصّعب الموقف

ضعف السلع نتيجة 
الصقيع في المناطق 

الزراعية

صنعاء ـ فاروق الكمالي

تحاول جماعة الحوثين املتمردة 
في اليمن تجميد أمــوال مسؤولي 
ــتـــغـــالل  ــة بـــاسـ ــيــ ــرعــ الـــســـلـــطـــة الــــشــ
ــقــــاء  ــئــــات الــــقــــضــــاء وبــ ــيــ ــلــــى هــ ــيـــطـــرتـــهـــا عــ سـ
املصارف املحلية تحت سلطتها في العاصمة 
صـــنـــعـــاء، وأصـــــــدرت أوامــــــر قــضــائــيــة بحجز 
ــدة لــلــرئــيــس عــبــد ربــــه مــنــصــور  ــ أمـــــوال وأرصــ

هادي ومسؤولن آخرين في سلطته.
واتـــــخـــــذت املـــحـــكـــمـــة الـــجـــزائـــيـــة فــــي صــنــعــاء 
ــا الــــحــــوثــــيــــون( إجــــــــــراءات قــضــائــيــة  )يــــديــــرهــ
تضمن حجز أموال وأرصدة الرئيس عبد ربه 
منصور هــادي وعــدد من مستشاريه املودعة 
واملفتوحة لدى املصارف التجارية في البالد، 
إلـــــى جــــانــــب تــجــمــيــد أمــــــــوال تـــخـــص مــؤتــمــر 
الحوار الوطني. وحذر محافظ البنك املركزي 
املاضي،  الخميس  القعيطي،  منصر  اليمني 
ــبــــالد مــــن املـــســـاس  املــــصــــارف الـــعـــامـــلـــة فــــي الــ
بأرصدة األشخاص الطبيعين واالعتبارين 
املفتوحة لديها، مطالبا بإعادة حق التصرف 

بتلك األرصدة للمودعن واملخولن بذلك.
وشدد القعيطي، في تعميم حصلت »العربي 
الـــجـــديـــد« عــلــى نــســخــة مـــنـــه، عــلــى املـــصـــارف 
الــحــكــومــيــة والـــتـــجـــاريـــة الــعــامــلــة فـــي الــيــمــن، 
سلطات  أصدرتها  قـــرارات  مع  التعامل  بعدم 
قـــضـــائـــيـــة مـــوالـــيـــة لـــلـــمـــتـــمـــرديـــن الـــحـــوثـــيـــن، 
وتجميد  وممتلكات  أصـــول  بحجز  وتقضي 
أرصــدة تابعة للرئيس هــادي ومسؤولن في 
العاصمة  مــن  تعمل  التي  الشرعية  الحكومة 

املؤقتة عدن )جنوب البالد(.
ــارف عـــلـــى عـــدم  ــ ــــصـ وحـــــث الــقــعــيــطــي تـــلـــك املـ
ــع أي تـــوجـــيـــهـــات صــــــــادرة بــهــذا  الـــتـــعـــامـــل مــ
الــخــصــوص، بــمــا فــيــهــا الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة، 
ــا لـــم تـــعـــرض عــلــى مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي  مـ
وتــعــتــمــد مـــن قــبــلــه، وبـــهـــدف »الـــحـــفـــاظ على 
سمعة وتماسك القطاع املصرفي في اليمن«، 

حسب التعميم.

حجز األرصدة
لسيطرة  الخاضعة  الجزائية  النيابة  وكانت 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن وحـــــــزب صــــالــــح طــلــبــت، 

ــــي، حـــجـــز جــمــيــع األرصــــــدة  ــــاضـ ــــوع املـ ــبـ ــ األسـ
والـــحـــســـابـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
هــادي وبعض مستشاريه  ربــه منصور  عبد 
ورؤســــاء األحــــزاب اليمنية. وبــحــســب مــذكــرة 
حصلت عليها »العربي الجديد«، فإن النيابة 
ــارف بـــحـــجـــز جــمــيــع  ــ ــــصــ ــن املــ ــ أمــــــــرت عــــــــددًا مـ
األرصـــــــدة والـــحـــســـابـــات الـــخـــاصـــة بــالــرئــيــس 
ــدم الـــصـــرف مــنــهــا أو  ومــســؤولــي الـــدولـــة، وعــ
الــتــجــيــيــر أو املــقــاصــة إال بـــأمـــر مـــن املــحــكــمــة 
الجزائية. وبحسب املذكرة، فان حجز األموال 
الــرئــيــس عبد ربــه منصور  ــدة يشمل  واألرصــ
هادي ووزير الخارجية السابق رياض ياسن 
ومستشاري الرئيس سلطان العتواني وعبد 
الــوهــاب األنــســي ووزيـــر الــخــدمــة املــدنــيــة عبد 
أحمد  بأميركا  اليمن  وسفير  جباري  العزيز 
عوض بن مبارك ورئيس جهاز األمن القومي 

السابق علي حسن األحمدي.
وسبقت أوامر النيابة توجيهات من سلطات 
تعود  ــوال  أمــ ألي  تحفظي  بحجز  الــحــوثــيــن 
االتــهــام،  شملهم  ومــن  ومستشاريه  للرئيس 
ســـواء كــانــت ســائــلــة أو أصـــوال ثــابــتــة وأســهــم 

بــشــركــات وســـنـــدات مــلــكــيــتــهــا لـــهـــم. وال تـــزال 
املــــقــــرات الــرئــيــســة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة في 
صنعاء رغم نقل البنك املركزي إلى العاصمة 
املـــؤقـــتـــة عـــــدن جــــنــــوب الــــبــــالد فــــي مــنــتــصــف 
سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي، كــمــا ال تـــزال أغلب 
ــزي فــــي فـــرع  ــ ــركـ ــ وظــــائــــف وأنـــظـــمـــة الـــبـــنـــك املـ
صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثين وال يزال 

الــحــوثــيــون الــذيــن تــعــرضــوا ملــا يــزيــد عــن عام 
ونصف لضربات من التحالف العربي بقيادة 
السعودية، يسيطرون على العاصمة اليمنية 

صنعاء وعلى مؤسسات الدولة.
ــتــــصــــادي إن  وقــــــال مــحــلــلــون فــــي الــــشــــأن االقــ
املــــعــــارك الــســيــاســيــة بـــن الـــخـــصـــوم، اتــســعــت 
لتشمل ما وصفوه بـ »حرب تجميد األموال«، 
مــشــيــريــن إلـــى أن »الــحــوثــيــن«، الـــذيـــن قـــادوا 
مع  بالتحالف  الشرعية  السلطة  على  انقالبا 
الرئيس املخلوع علي عبد الله صالح، يردون 
عــلــى قــــرار الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
الـــقـــرارات  ثــــروات »املــخــلــوع« وعــلــى  بتجميد 

الدولية بهذا الشأن.

مالحقة المستثمرين
وبحسب مصادر مصرفية، توفرت معلومات 
لــلــحــوثــيــن عــن وجــــود مــبــلــغ يــقــدر بمليوني 
بـــأحـــد  هــــــــادي  ــلـــرئـــيـــس  لـ ــاب  ــســ ــــي حــ فـ دوالر 
املـــصـــارف الــتــجــاريــة وحـــوالـــي مــلــيــون دوالر 
فــي حــســاب بــاســم مؤتمر الــحــوار الــوطــنــي ال 
املــؤتــمــر أحمد  أمـــن عـــام  تــصــرف إال بتوقيع 

بن مبارك، والذي أصبح سفيرًا في واشنطن. 
وأوضــــح الــخــبــيــر املــالــي فــكــري عــبــد الــواحــد، 
ــــر من  أن خــطــوة الــحــوثــيــن بــاســتــصــدار أوامـ
لم تتم إال في ضوء  النيابة وأحكام قضائية 
أرصـــدة مسؤولي  عــن  لهم  تــوفــرت  معلومات 

السلطة الشرعية في املصارف املحلية.
وقـــال عبد الــواحــد: »لــن يــكــون أمـــام املــصــارف 
الـــتـــجـــاريـــة ســـــوى تــنــفــيــذ أوامــــــــر الــحــوثــيــن 
في  وأنشطتها  الرئيسة  مقراتها  ظلت  طاملا 
أنــه برغم مــرور 5 أشهر  صنعاء«، واستغرب 
على نقل البنك املــركــزي إلــى عــدن لم يتم نقل 
مـــقـــرات املـــصـــارف الــتــجــاريــة وعــمــلــيــاتــهــا من 
صنعاء. وأوضح أنه تم نقل نظام التحويالت 
املركزي  للبنك  الرئيسي  املقر  إلــى  الخارجية 
فــي عـــدن لــكــن لــم يــتــم نــقــل نــظــام الــتــحــويــالت 
الـــداخـــلـــيـــة وال يـــــزال فـــي فــــرع صــنــعــاء تحت 
الله  أنصار  جماعة  وكانت  الحوثين.  سلطة 
العام  أعلنت  اليمن  في  املتمردة  »الحوثين« 
أمــوال شخصيتن محسوبتن  2015 تجميد 
عــلــى حــــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي لـــإلصـــالح عبر 
ــواء في  ــلــ ــام، وهـــمـــا الــ ــعــ أوامــــــر مـــن الـــنـــائـــب الــ
الجيش علي محسن األحمر والذي عن الحقا 
األعــمــال حميد  هـــادي، ورجـــل  للرئيس  نائبا 

األحمر، القيادي في الحزب.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم الــحــوثــيــن حــيــنــهــا، إن 
تــوجــيــهــات الــنــائــب الــعــام تضمنت مــنــع بيع 
أيــة تحويالت  وشـــراء املمتلكات، وكــذلــك منع 
مــالــيــة لــلــرجــلــن الـــلـــذيـــن غــــــادرا صــنــعــاء في 
أعقاب سقوطها بيد الحوثين في سبتمبر/

أيلول املاضي.
ــدًا مـــن أكــبــر رجـــال  ــ ويــعــد حــمــيــد األحـــمـــر واحـ
ــي الـــيـــمـــن، ويـــمـــتـــلـــك اســـتـــثـــمـــارات  ــال فــ ــ ــمـ ــ األعـ
وشــركــات فــي مــجــاالت مختلفة، وتــعــد شركة 
»ســبــأ فــــون« لــلــهــاتــف الــنــقــال أبــــرز شــركــاتــه، 
ومصرف »سبأ اإلسالمي« ولديه عدة شركات 
خـــدمـــيـــة وتـــوكـــيـــالت تـــجـــاريـــة مــنــهــا مــطــاعــم 

»كنتاكي«.
الحوثي على مبنى شركة  ويسيطر مسلحو 
»سبأ فــون« وجميع أمــالك وشــركــات ومنازل 
ــت الـــجـــمـــاعـــة جــهــات  ــركــ ــر، وحــ ــ ــمـ ــ حــمــيــد األحـ
رســمــيــة ملــالحــقــة أمــــــوال ومــمــتــلــكــات الـــرجـــل، 

بدعوى تهرب شركاته ضريبيا.
وأكــدت »سبأ فون« ضــرورة »الكف عن إقحام 
العمل االقتصادي في الخصومات السياسية، 
ملــــا لـــهـــا مــــن أضــــــــرار بـــالـــغـــة عـــلـــى االقـــتـــصـــاد 

اليمني«.
كما سيطر مسلحو الحوثي على مركز أبولو 
التابع لحميد األحمر، والــذي يعد أكبر قاعة 
معارض في صنعاء، ويحتضن عدة معارض 
سنوية منها معرض صنعاء الدولي للكتاب.

ــون، إن ســيــطــرة  ــاديــ ــتــــصــ وقـــــــال مـــحـــلـــلـــون اقــ
السياسين  أمــوال خصومهم  الحوثين على 
ــــدون ســنــد قـــانـــونـــي، تــمــثــل ضـــربـــة قــاصــمــة  بـ

لالستثمار.
وكــان مجلس األمــن الدولي أعلن في نوفمبر 
2014 وعــقــب شــهــريــن مــن ســيــطــرة الحوثين 
على العاصمة اليمنية صنعاء، فرض عقوبات 
الله  عبد  علي  املخلوع  اليمني  الرئيس  على 
صــالــح واثــنــن مــن زعــمــاء الــحــوثــيــن. ووافـــق 
والقائدين  صالح  أسماء  إدراج  على  املجلس 
الحوثي  الــخــالــق  عبد  الحوثين  العسكرين 
وعبد الله يحيى الحكيم في القائمة السوداء، 
ما جعلهم مشمولن بحظر عاملي على السفر، 

وكذا تم تجميد أصولهم.   قراصنة 
الحوثي

تسعى جماعة الحوثي عبر األجهزة التي استولت عليها، إلى قرصنة أرصدة وأمالك مسؤولي 
السلطة الشرعية في اليمن، وفي طليعتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي. واعتبر المحللون 

أن هذه اإلجراءات جاءت ردًا على تجميد ثروات المخلوع علي عبد اهلل صالح
غسيل أموال وتعامل مع المافيا

تؤكد تقارير دولية حديثة تورط الرئيس اليمني املخلوع، علي عبد الله 
دولــيــة. وقامت  أمــوال مع عصابات مافيا  صالح، في عمليات غسيل 
لجنة مختصة تابعة لألمم املتحدة بإضافة معلومات إلى ملف أحمد، 
نجل صالح، تمهيدًا ملالحقته وتوقيفه وتجميد األمــوال التي استولى 
املــخــلــوع في  املــاضــي، ضــلــوع  الــعــام  اليمنية،  الحكومة  وأكـــدت  عليها. 
عمليات غسيل أموال وتعامالت مع املافيا الدولية. وقال مندوب اليمن 
إلــى بعض  الخبراء توصل  إن فريق  اليماني،  املتحدة خالد  األمــم  في 
الخيوط املتعلقة بعمليات غسيل األموال التي كان يقوم بها صالح مع 

عصابات من املافيا الدولية، األمر الذي أوصل أرصدته إلى ما يقارب 
املتحدة  باألمم  العقوبات  لجنة  تقرير  أشــار  كما  دوالر،  مليار   60 الـــ 
السابق، حسب وكالة األنباء اليمنية الرسمية. وقال محللون إن ثروة 
املخلوع علي عبد الله صالح وضعت في نحو 20 بلدًا، عبر مساعدة 
رجال أعمال في إخفاء أمواله. وأشــار اليماني إلى أن عددًا من الدول 
األعــضــاء فــي منظمة األمـــم املــتــحــدة قــدمــت بــيــانــات بــاألرصــدة املالية 
ا 

ً
واألصول التابعة للمخلوع صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته، مبين

أن تلك األموال سيتم تجميدها ورصد األخرى منها تباعًا.

بينهما فــي الــحــرب على تنظيم داعـــش.  في 
املقابل، يؤكد املتحدث باسم وزارة الخارجية 
األميركي  القرض  أن  جمال،  أحمد  العراقية، 
ســيــســهــل تــمــويــل قـــرض آخـــر بــمــقــدار مليار 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  مـــن  ضــمــان  بــــدون  دوالر 

أن  إلى  الجديد«  »العربي  لـ الجديدة. ويشير 
العراق يكافح لإليفاء بالتزاماته املالية تجاه 
املجتمع الدولي. ويعتبر أن القرض سيضمن 
استمرار الواليات املتحدة بالتزامها ملساعدة 
العراق في االنتصار في معركته ضد تنظيم 

الدولة اإلسالمية )داعــش( الــذي أوشــك على 
االنهيار على يد القوات األمنية في محافظة 
 عـــن تحقيق 

ً
ــراق، فـــضـــال ــعــ نــيــنــوى شـــمـــال الــ

ــــالح االقـــتـــصـــادي واالســـتـــفـــادة لجميع  اإلصـ
العراقين من عائدات هذا القرض.

خالل تحركات للمطالبة 
بمحاربة الفساد )محمد 
هاتيبوغلو/ األناضول(

يخوض 
الحوثيون 
حربًا مالية 
ضد السلطة 
الشرعية 
)محمد 
حويس/ فرانس 
برس(
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ــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ تـــــــــكـــــــــاد خــــــــــــيــــــــــــارات الــ
املــوازنــة  عــجــز  لــســد  الفلسطينية، 
املــتــوارث مــن عــام إلــى آخـــر، تكون 
معدومة، في ضوء استمرار تقلص املساعدات 
املــالــيــة الــعــربــيــة والــدولــيــة، واســتــنــفــاد فــرص 
ــن املـــؤســـســـات املـــالـــيـــة املــحــلــيــة.  االقــــتــــراض مـ
ويــبــقــى الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد املـــتـــاح هـــو زيــــادة 
ــا، بـــحـــيـــث تـــطـــاول  ــيــ ــقــ ــة أفــ ــيـ ــلـ الـــجـــبـــايـــة املـــحـ
الضرائب املختلفة فئات جديدة غير مشمولة 
بـــالـــوعـــاء الـــضـــريـــبـــي.  ويــتــضــح مـــن مــشــروع 
قــانــون املـــوازنـــة الــعــامــة للسنة املــالــيــة 2017، 
أن إجـــمـــالـــي اإليــــــــرادات املــتــوقــعــة يــصــل إلــى 
متوقعة  نفقات  مقابل  دوالر،  مــلــيــارات   3.56
املتوقع  مــن  فيما  دوالر،  مليارات   4.5 بقيمة 

أن يكون إجمالي املساعدات املالية الخارجية 
مــلــيــون دوالر، وبــذلــك  إلـــى 600  بـــن 500  مـــا 
تكون الفجوة التمويلية بحدود نصف مليار 
إنها  الفلسطينية  املالية  وزارة  تقول  دوالر، 
»ستسعى من أجل سدها بإجراءات تقشفية«. 

أيـــام،  قــبــل  الفلسطينية،  الــحــكــومــة  ونــشــرت 
العامة  املــوازنــة  ملشروع  العريضة  الخطوط 
للسنة الحالية، تمهيدا إلجراء مشاورات مع 

الجهات ذات العالقة قبيل اعتماده.
 

اإليرادات والنفقات
ـــع الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن يصل 

ّ
وتـــتـــوق

إجمالي اإليــرادات العامة إلى 3.56 مليارات 
املحلي(،  الناتج  )25.6% من إجمالي  دوالر، 

بزيادة مقدارها 6% عن العام 2016. 
الضريبة  املــقــاصــة«؛ وهــي  »أمــــوال  وتعتبر 
ــة( الــتــي  ــافــ ــة املــــضــ ــمـ ــيـ ــقـ ــرة )الـ ــاشــ ــبــ ــر املــ ــيـ غـ
تجبيها إسرائيل على املعابر التي تسيطر 
املستوردة  البضاعة  على  واملــوانــئ  عليها 
إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، البند األهم 
ــــرادات، ومــن املتوقع أن تصل قيمة  فــي اإليـ
هذه الضرائب، خالل العام الجاري، إلى 2.3 
العام  مــع  مقارنة  بــزيــادة %4  دوالر،  مليار 

املاضي. 
ــرادات املحلية  ــ أمــا الــتــوقــعــات إلجــمــالــي اإليـ
)ضــريــبــة الـــدخـــل والـــرســـوم املــخــتــلــفــة الــتــي 
بنفسها(  الفلسطينية  الــحــكــومــة  تجبيها 
 %23 مـــقـــدارهـــا  بـــزيـــادة  دوالر،  مــلــيــار   1.3
الزيادة  العام 2016.  ويتضح من هــذه  عن 
امللحوظة في اإليرادات املحلية، أن الحكومة 
تقلص  تــعــويــض  عــلــى  تعمل  الفلسطينية 
ــرادات  ــ املـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة، بـــزيـــادة اإليــ
ــيــــع الــــوعــــاء  ــبــــر عـــمـــلـــيـــة تــــوســ ــيــــة، عــ ــلــ املــــحــ
الــضــريــبــي، وفـــرض مــزيــد مــن الــرقــابــة على 
ــائـــع مــن  ــبـــضـ ــال الـــتـــهـــريـــب لــلــســلــع والـ ــمــ أعــ

ترقيع
الموازنة

الحكومة تسعى 
إلى تأمين رواتب 

المتقاعدين )ديفيد 
)Getty/سيلفيرمان

تتجه الحكومة الفلسطينية إلى سد عجز الموازنة الذي يتجاوز هذا 
زيادة  تتضمن  تقشفية  إجراءات  تطبيق  عبر  دوالر،  مليار  نصف  العام 

اإليرادات من خالل رفع الضرائب، وتقليص النفقات العامة

تتوقع الحكومة 
تحصيل إيرادات عامة 

بحدود 3.56 مليارات دوالر

شهدت مبيعات سوق 
العقار الكويتي السنوية 

تراجعا بنحو %26

تراجعت الليرة التركية 
منذ مطلع العام الجاري 

بحدود %9.4

خيارات محدودة 
لتمويل نفقات 

الفلسطينيين

شرت يوم 
ُ
قال وزير املالية البريطاني، فيليب هاموند، في مقابلة صحافية ن

الــذي تنتهجه الستعادة  االقتصادي  النموذج  إن بريطانيا قد تغير  األحــد، 
ــبــعــدت مـــن الـــســـوق األوروبــــيــــة املـــوحـــدة بعد 

ُ
قــدرتــهــا عــلــى املــنــافــســة إذا اســت

ــــي. وفـــي تــهــديــد صــريــح بــاحــتــمــال اســتــخــدام  االنــفــصــال عــن االتــحــاد األوروبــ
بــريــطــانــيــا ضــريــبــة الــشــركــات كــورقــة ضــغــط فــي مــفــاوضــات االنــفــصــال، قــال 
هاموند لصحيفة “فلت آم زونتاج” إنه يأمل أن تحافظ بريطانيا على نموذج 
اقتصادي، على غرار النموذج األوروبــي بالنظام الضريبي والقواعد ذاتها. 
رغمنا 

ُ
وتابع حن سئل عن خطط بريطانيا لخفض ضريبة الشركات: “إذا أ

خرجت  “إذا  وأضــــاف:  مختلف”.  بــأمــر  نــأتــي  أن  فينبغي  مختلف  نهج  على 
بريطانيا من االتحاد األوروبي من دون اتفاق على فتح األسواق فستتضرر 

اقتصاديا في املدى القصير على األقل”.

قال مكتب االدعاء الخاص في كوريا الجنوبية، أمس، إنه سيأخذ في االعتبار 
األثر االقتصادي عندما يبحث أمر اعتقال رئيس مجموعة سامسونغ، جاي 
أن تطيح  النفوذ يمكن  لــي، في ما يتعلق بتحقيق في قضية استغالل  واي. 
برئيسة البالد، باك جون هاي. وأرجأ املكتب أيضا حتى اليوم )االثنن( قراره 
فيما إذا كان سيسعى إلى اعتقال لي بسبب خطورة القضية، بعد أن كان قال 
إنه سيتخذ قرارا بشأن اعتقاله. وأوضح متحدث باسم املكتب، لي كيو تشول، 
أن املحققن يبحثون كل األبعاد، بما في ذلك األثر االقتصادي املحتمل العتقال 
جاي واي لي. ويحقق االدعاء فيما إذا كانت سامسونغ قدمت 30 مليار وون 
)25.46 مليون دوالر( لشركة ومؤسسات تدعمها تشوي سون سيل، صديقة 
الجنوبي لصفقة  الــكــوري  التقاعد  مــعــاشــات  الــرئــيــســة، مقابل دعــم صــنــدوق 

اندماج بن مؤسستن تابعتن ملجموعة سامسونغ عام 2015.

قال نائب رئيس الحكومة الليبية املدعومة من األمم املتحدة، إن إنتاج ليبيا 
من النفط ارتفع إلى 750 ألف برميل يوميا، بزيادة نحو 50 ألف برميل يوميا 
ــادة فتح خــطــوط أنــابــيــب فــي غرب  عــن مــســتــواه األســبــوع املــاضــي. وجـــرى إعـ
ليبيا، الشهر املاضي، عقب مفاوضات طويلة بعد إغالقها على مدى عامن. 
وقال أحمد معيتيق، نائب رئيس املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، 
خالل مؤتمر صحافي في طرابلس: “عن طريق ضبط النفس وتقريب وجهات 
برميل يوميا”. وقبل  ألــف  إنتاج نفطي 750  إلــى  الــوصــول  استطعنا  النظر، 
إعادة فتح خط األنابيب املمتد من حقل الشرارة قبل شهر، بلغ إنتاج ليبيا 
600 ألف برميل يوميا، ارتفاعا من 300 ألف برميل يوميا، في وقت سابق من 
العام املاضي. وشهد ميناء الزاوية، يوم الجمعة، تحميل ناقلة بأول شحنة 

من خام الشرارة منذ أكثر من عامن.

أخبار في صور

بريطانيا قد تغيّر نموذجها 
االقتصادي

كوريا الجنوبية تبحث اآلثار 
االقتصادية العتقال رئيس سامسونغ

ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي 
إلى 750 ألف برميل

)Getty( عقارات دبي تجذب مزيدًا من المستثمرين)الليرة التركية تواصل النزيف )أوزان كوسي/فرانس برس

الكويت ـ محمود بدير

ى املستثمرون الكويتيون عن االستثمار 
ّ
تخل

فـــي الــعــقــار املــحــلــي، لــيــغــيــروا وجــهــاتــهــم إلــى 
ــي، بــفــضــل خـــطـــط الــــســــداد املـــيـــســـرة الــتــي  ــ دبــ
طرحتها اإلمارة ضمن مجموعة من العوامل 
الوقت  فــي  الــعــقــاري  االستثمار  املــحــفــزة على 
ــــن دائــــــرة  ــر صـــــــادر عـ ــريـ ــقـ ــر تـ ــ ــهـ ــ الــــــراهــــــن. وأظـ
األراضــي واألمــالك في دبي، أن 770 مستثمرا 
كــويــتــيــا ضـــخـــوا نــحــو مـــلـــيـــاري درهـــــم )545 
مليون دوالر( فــي ســوق دبــي الــعــقــاري خالل 
الـــعـــام املـــاضـــي 2016، لــيــحــتــلــوا بــذلــك املــركــز 
الــثــالــث بــعــد الــســعــوديــن والــقــطــريــن فــي فئة 

املستثمرين الخليجين األكثر نشاطًا. 
ويـــرى رئــيــس اتــحــاد الــعــقــاريــن فــي الــكــويــت، 
قيس الغانم، أن ارتفاع العائد على االستثمار 
ــــى %8  ــ ــــاري فـــــي دبــــــــي، الــــــــذي يــــصــــل إلـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
سنويا، يمثل أحــد أهــم األســبــاب التي دفعت 
ــراء الــعــقــار  ــ ــــى شــ املــســتــثــمــريــن الــكــويــتــيــن إلـ
اإلمــــاراتــــي، مــقــارنــة بــنــحــو 4.5% عــائــدا على 

العقار الكويتي. 
ــانـــم، خــــالل حــديــثــه لــــ »الــعــربــي  ويــعــتــقــد الـــغـ
الجديد«، أن استمرار ارتفاع العائد في إمارة 
دبــي يــأتــي بسبب صــمــود أســعــار اإليــجــارات 
فــي االرتــفــاع وعــدم انخفاضها خــالل الثالثة 
العقار فــي دبي  أعـــوام املاضية. وشهد ســوق 
ــاوزت قيمتها  ــجــ تــ إطـــــالق مـــشـــاريـــع جـــديـــدة 
100 مــلــيــار درهـــم الــعــام املــاضــي، إضــافــة إلــى 
لتلبية  عمالقة  تحتية  بنية  مــشــاريــع  إنــجــاز 

الليرة  سجلته  الـــذي  الكبير  الــتــراجــع  يمثل 
الــتــركــيــة خـــالل الــشــهــريــن املــاضــيــن، فــرصــة 
للبالد  التجاري  املــيــزان  أمــام تحسن  كبيرة 
ــذب مــــزيــــد مــن  ــ ــ عـــبـــر زيــــــــادة الــــــصــــــادرات وجـ
ــارات األجـــنـــبـــيـــة والــــســــيــــاح، وفـــق  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
مراقبن. وتراجعت قيمة الليرة التركية أمام 
الفترة  األمــيــركــي بنحو 23% خــالل  الــــدوالر 
يناير/ و11  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   8 بــن 

كانون الثاني الجاري.
وقالت الخبيرة االقتصادية مايرا رودريغيز 
فــي  آر  »إم  شـــــركـــــة  مــــــديــــــرة  فــــــــــاالداريــــــــــس، 
قيمة  »انخفاض  إن  األميركية  أسوشيتس« 
الــلــيــرة الــتــركــيــة قـــد يــشــكــل فــرصــة إيــجــابــيــة 
بــالــنــســبــة لــتــركــيــا، ويــســاعــدهــا عــلــى خفض 
الــعــجــز فــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة«.  وأشــــارت 
البنك املركزي  فــاالداريــس، التي عملت بفرع 
األميركي في نيويورك، إلى ضرورة أن يمنح 
املـــســـوؤلـــون األتــــــراك الــثــقــة لـــأســـواق بــشــأن 

تراجع الليرة التركية في املدى القصير. 

ــذا الـــســـيـــاق: »يــمــكــن لــوزيــر  وأضــــافــــت فـــي هــ
املــالــيــة أو مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي فــي تركيا 
تأكيد متابعتهم ومراقبتهم للتقلبات بشكل 
منتظم وعــن كــثــب، وهـــذا مــن شــأنــه أن يؤثر 

إيجابا على قيمة الليرة التركية«.
بإمكان  أنه  االقتصادية  الخبيرة  وأوضحت 
تركيا إجراء إصالحات في النظام الضريبي 
أمام  التسهيالت  لتقديم  الطويل  املــدى  على 
 عن تقليل 

ً
املستثمرين ورجال األعمال، فضال

العوائق البيروقراطية للمساهمة في تطوير 
القطاع الخاص بسرعة. وشّددت على أهمية 

نمو  لتحقيق معدالت  الهيكلية  اإلصالحات 
مــرتــفــعــة فـــي االقـــتـــصـــاد الــتــركــي عــلــى املـــدى 
الطويل، مبينة أن زيادة النفقات في قطاعي 
أكبر  بفائدة  التحتية يعود  والبنية  التعليم 

على االستثمارات في البالد.
االقتصادي  الخبير  فيكيو،  كريستوفر  أمــا 
الـ«ديلي إف  العمالت ضمن فريق  في مجال 
ــــس«، فـــأشـــار إلـــى أن تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة  إكـ
التنافسية  القدرة  زيــادة  التركية سياهم في 

لدى املصدرين األتراك.
التركية  الليرة  قيمة  بقاء  أن  فيكيو،  واعتبر 
والعمالت  األميركي  الـــدوالر  أمــام  منخفضة 
األخرى، وارتفاع حجم الصادرات التركية من 
شأنه أن يلعب دورا مهما في انخفاض عجز 

الحساب الجاري.
ــادي ضــــرورة  ــتـــصـ وأّكــــــد االســتــراتــيــجــي االقـ
ارتفاع حجم الصادرات من أجل خفض عجز 
الحساب الجاري، مبينا أن استمرار التراجع 
في الليرة التركية سيدفع البنك املركزي إلى 

زيادة نسب الفائدة حتما.
ــــي ارتـــــفـــــاع قـــيـــمـــة الــــــــــدوالر األمـــيـــركـــي  ــأتـ ــ ويـ
ــلـــدان الـــنـــامـــيـــة، وخــاصــة  ــبـ مــقــابــل عـــمـــالت الـ
تــركــيــا، إثــر وعـــود الــرئــيــس املنتخب دونــالــد 
اإلنفاق االستثماري  املتمثلة بزيادة  ترامب، 
وتــخــفــيــض ضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى الــشــركــات 
والحد من األنظمة املتعلقة باألسواق املالية.

ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان 
الــخــمــيــس املـــاضـــي، املــضــاربــن عــلــى العملة 
التركية بـ«اإلرهابين«، مطالبًا البنك املركزي 
التركي باتخاذ املزيد من اإلجراءات لحماية 
تــراجــعــت منذ مطلع  الــتــي  الــوطــنــيــة،  العملة 
بــحــدود 9.4%، ألسباب  الــجــاري فقط  الــعــام 

تردها الحكومة إلى املضاربة في الليرة.
فاينانشيال  لصحيفة  وفقًا  أردوغــــان،  وقــال 
تــايــمــز الــبــريــطــانــيــة، إن حــكــومــة بـــــالده لن 
تــدخــر جــهــدًا فــي شــن »هــجــمــات قاسية على 

املضاربن بالعملة بالبالد«. 
)العربي الجديد، األناضول(

الطلب املتصاعد في القطاع بمختلف أنواعه 
ــل اإلمـــــــــارة. ويــــقــــول الـــغـــانـــم، إن مــــن بــن  ــ داخــ
الــعــوامــل الــتــي تــجــعــل الــفــرصــة ســانــحــة أمــام 
املــســتــثــمــريــن الــكــويــتــيــن لــتــمــلــك الـــعـــقـــار في 
مع  البنكية، ال سيما  التمويالت  توافر  دبــي، 
تسابق البنوك في طرح العديد من املنتجات 
االئتمانية العقارية، وذلك بعد إقرار املصرف 
العقاري الجديدة،  قــواعــد االقــتــراض  املــركــزي 
والــــتــــي اســـتـــحـــدثـــت قــــاعــــدة تــشــريــعــيــة قــويــة 

لقطاع الرهن العقاري.
الــــقــــاعــــدة  أن  ــــن  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ رئـــــيـــــس  ويــــــؤكــــــد 
التشريعية القوية التي تحكم القطاع العقاري 
في دبي تشكل ضمانة حقيقية للمستثمرين 
الــعــقــاريــن الــذيــن بــاتــوا مــطــمــئــنــن، أكــثــر من 
الوحدات  مون 

ّ
بأنهم سيتسل أي وقت مضى، 

الــتــي تــعــاقــدوا عليها فــي مــوعــدهــا، ال سيما 
مع الربط القائم بن مواعيد األقساط ونسب 
ــهــــدت مــبــيــعــات ســـوق  ــاز املـــــشـــــروع. وشــ ــجــ إنــ
العقار الكويتي السنوية تراجعا بنحو %26، 
مقارنة باملبيعات اإلجمالية املسجلة في عام 
2015، بــحــســب تــقــريــر بــنــك الــكــويــت الـــدولـــي. 
وبلغت مبيعات السوق، خالل العام املاضي، 
نحو 2.55 مليار دينار )8.36 مليارات دوالر(، 
ــار خـــالل  ــنــ ــلــــيــــارات ديــ ــة بــنــحــو 3.4 مــ ــارنـ ــقـ مـ
الــعــقــاري سعود  الخبير  2015. ووصـــف  عــام 
األيوب، االستثمار في العقار اإلماراتي حاليا، 
الذهبية، وذلــك بسبب تضافر عدة  بالفرصة 
عـــوامـــل مـــن شــأنــهــا تــوفــيــر الـــظـــروف املــواتــيــة 
للشراء، أكثر من أي وقت مضى، منها تراجع 

ــتــــراوح بن  ــارات بــنــســبــة تــ ــقـ ــعـ ــار بــيــع الـ ــعـ أسـ
20% و24% خالل العامن املاضين. وأضاف 
األيوب لـ »العربي الجديد«، أن تراجع أسعار 
ــقـــارات فـــي دبــــي أدى إلــــى ظـــهـــور الــعــديــد  الـــعـ
تم  الــتــي  االقــتــصــاديــة  العقارية  املنتجات  مــن 
طرحها بطرق سداد ميسرة، مما فتح املجال 
لــدخــول شــريــحــة جــديــدة مــن املــســتــثــمــريــن لم 
يــكــن بــمــقــدورهــا ســابــقــًا شــــراء الـــعـــقـــارات في 
الكويتيون عن  املستثمرون  ليتخلى  اإلمــارة، 
العقار املحلي ويتجهوا بأموالهم نحو دبي، 
أمال في تحقيق مكاسب خالل العام الجاري. 

وشهد سوق العقارات في دبي، للمرة األولى 
ــــرح خـــطـــط ســــداد  بــنــهــايــة الــــعــــام املــــاضــــي، طـ
ــداد أكـــثـــر مـــن نــصــف ثــمــن الـــوحـــدة  ــ تــشــمــل سـ
الــعــروض  وتضمنت  تسلمها،  بعد  العقارية 
امللكية نيابة عن املشتري،  تحّمل رســوم نقل 
ــوم الــخــدمــات لــلــعــام األول،  واإلعـــفـــاء مـــن رســ
لتنشيط  املفتوحة  املنافسة  ضــوء  فــي  وذلـــك 
املبيعات العقارية. وتصل قيمة االستثمارات 
الخليجية في إمارة دبي نحو 35 مليار درهم 
في العام املاضي، فيما تجاوز إجمالي قيمة 
االســتــثــمــارات الــجــديــدة الــتــي دخــلــت الــســوق 
اإلمــاراتــي مستوى 91 مليار درهـــم، حيث تم 
ضخها من قبل 42 ألف مستثمر من مختلف 

أنحاء العالم.
وســجــل املــســتــثــمــرون الــهــنــود تــفــوقــًا واضــحــًا 
فـــي حــجــم اســتــثــمــاراتــهــم وقــيــمــتــهــا، مــقــارنــة 
ــخ 6200  ــن األجـــــانـــــب، بـــعـــد ضــ بـــنـــظـــرائـــهـــم مــ
مــن 12 مليار درهــم في  أكثر  مستثمر هندي 
الـــســـوق، تـــالهـــم املــســتــثــمــرون الــبــريــطــانــيــون 
الـــذيـــن وصــلــت اســتــثــمــاراتــهــم إلــــى نــحــو 5.8 
مليار درهم من قبل 3300 مستثمر بريطاني.

ــًا مـــلـــحـــوظـــًا مــن  ــقــــريــــر نــــشــــاطــ ــتــ وأظـــــهـــــر الــ
املــســتــثــمــريــن الــقــادمــن مـــن الـــصـــن، وكــنــدا 
وإيران وروسيا والواليات املتحدة وفرنسا، 
حيث بلغ إجمالي قيمة استثمارات هؤالء 
ــم مــن قــبــل 22 ألـــف مستثمر  44 مــلــيــار درهـ

خالل عام 2016.

تراجع الليرة يعزز الصادرات التركيةالكويتيون يتوسعون في شراء عقارات دبي

خالل املعابر التي تسيطر عليها إسرائيل. 
وبــحــســب مــشــروع املـــوازنـــة، مــن املــتــوقــع أن 
يــصــل إجــمــالــي الــنــفــقــات الــجــاريــة وصــافــي 
اإلقــراض 4.2 مليارات دوالر في عام 2017، 
دوالر  مـــلـــيـــون   350 ــة  ــرابــ قــ إلـــيـــهـــا  يـــضـــاف 
الــتــطــويــريــة. وتــعــد مــعــاشــات 155  للنفقات 
ألـــف مــوظــف مــدنــي وعــســكــري فــي السلطة 
الفلسطينية البند األكبر في النفقات، ومن 

يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــه فـــي اقـــتـــصـــاد مــســتــدام، 
ونحن نتحول تدريجيا إلى االكتفاء الذاتي 

واالعتماد على النفس«. 
ــرب، فـــي تــصــريــح لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«  ــ وأعــ
للتعامل مع تقلص  املتاحة  الخيارات  حــول 
املــســاعــدات الــخــارجــيــة، عــن أمــلــه بــأن يتفهم 
كل مواطن وكــل من هو فاعل في االقتصاد 
ــذا الــتــوجــه، بــمــا يــقــود إلـــى زيــــادة الــوعــاء  هـ

املتوقع أن يصل إجمالي أجورهم في العام 
مــلــيــار دوالر، تمثل نحو  إلـــى 2.1  الــجــاري 

15.1% من إجمالي الناتج املحلي. 

االعتماد على الذات
ــة الــفــلــســطــيــنــي، شــكــري  ــيـ ــالـ يـــقـــول وزيــــــر املـ
الفلسطينية »ال تعتبر  الحكومة  إن  بشارة، 
الـــدعـــم الـــخـــارجـــي مـــســـتـــدامـــا، وال تــــرى أنــه 

أهــم  الــعــدالــة الضريبية مــن  الــضــريــبــي »ألن 
مقومات بناء اقتصاد مستدام«.

املــواطــن ملزيد من  وتــابــع: »نحن نعول على 
التجاوب في االلتزام باالتجاه االستراتيجي 
الـــقـــائـــم عـــلـــى زيـــــــادة الـــجـــبـــايـــة مــــن املــكــلــفــن 

محليا«. 
السياسات  البحوث في معهد  ويقول مدير 
االقــتــصــاديــة )مــجــتــمــع مـــدنـــي(، ســمــيــر عبد 

تقلصت بشكل  الخارجية  املعونات  إن  الله، 
مــقــلــق لــتــســتــقــر، خــــالل الــعــامــن األخــيــريــن، 
إلــى 700 مليون دوالر،  لتصبح ما بن 600 
بعد أن كانت تصل إلى 1.8 مليار دوالر في 

األعوام التي تلت 2007. 
 ويعتقد عبد الله أن تلك املساعدات مرشحة 
لــالرتــفــاع فــي الــعــام الــجــديــد، بــعــد أن بــدأت 
ــات املــنــطــقــة تــجــد طــريــقــهــا إلـــى الــحــلــول،  أزمــ
بالتزامن مع مالمح عودة االهتمام بالقضية 
الفلسطينية في ضوء القرار األخير الصادر 
عن مجلس األمــن الدولي إلدانــة االستيطان 

اإلسرائيلي في األراضي املحتلة. 
ــذا  ــ ــد«: »هــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ـــ »الـــــعـــــربـــــي الــ ــ ــ وأضــــــــــــاف، ل
ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى مـــواقـــف املــانــحــن 
من القضية الفلسطينية في حال بذل مزيد 
مـــن الــجــهــود فــلــســطــيــنــيــا فـــي الـــتـــواصـــل مع 
، فــي الوقت 

ّ
مزيد مــن الـــدول املــانــحــة«. وحـــث

لــزيــادة  مقنع  حكومي  بــرنــامــج  على  نفسه، 
وعـــي املــواطــنــن حـــول أهــمــيــة االلـــتـــزام بدفع 

الضرائب. 
ــد الـــفـــجـــوة  ــار االقـــــــتـــــــراض لــــســ ــ ــيـ ــ وحـــــــــول خـ
التي  املــصــادر  أن  الــلــه  عبد  رأى  التمويلية، 
يمكن  استنفدت، وال  السلطة  تقترض منها 
االقــتــراض مــن البنوك بشكل أكــبــر، فــي حن 
الخاص  القطاع  مــن  االقــتــراض  على  يترتب 
آثـــــار وخــيــمــة عــلــى حـــركـــة االقـــتـــصـــاد، وقــد 
يتسبب فــي إفـــالس شــركــات واإلحـــجـــام عن 
التقدم للعطاءات الحكومية التي ستتضخم 
أسعارها، ما يعني أن كفاءة األموال العامة 

ستتقلص.
ــة إنـــهـــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ وتــــــقــــــول الــــحــــكــــومــــة الـ
ســتــخــصــص، خـــالل الــعــام 2017، بــاإلضــافــة 
إلــــى مـــا ورد فـــي بــنــد الـــنـــفـــقـــات، مــبــلــغ 300 
الـــقـــطـــاع  ــأخــــرات  ــتــ مــ لــــســــداد  ــلـــيـــون دوالر  مـ
الــــخــــاص املـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــا، مــــا ســـيـــزيـــد مــن 
ــر الــــذي يــحــتــم بــتــبــنــي سياسة  ــ الــعــجــز »األمـ
ــاور، وتــخــفــيــض  ــحــ تــقــشــفــيــة عــلــى جــمــيــع املــ
مــتــأخــرات الــقــطــاع الــخــاص، وتــرشــيــد آليات 
صرف اإلعانات االجتماعية، وترشيد تكلفة 
عقود التشغيل، وترشيد التحويالت الطبية 
الداخلية، كما تم إنجازه في التحويالت إلى 

إسرائيل والخارج«. 
وفي املقابل، تعهدت الحكومة الفلسطينية، 
ــلــــت »الـــعـــربـــي  ــان صــــــدر عـــنـــهـــا وصــ ــيــ ــــي بــ فـ
الـــجـــديـــد« نــســخــة مـــنـــه، بــتــحــســن الــجــبــايــة 
والـــتـــحـــصـــيـــل، وزيــــــــادة الــــوعــــي الــضــريــبــي، 
ــع الــــقــــاعــــدة الـــضـــريـــبـــيـــة، وتــكــثــيــف  ــيـ وتـــوسـ

االتصال مع الدول املانحة لزيادة الدعم.

)الصورة(  الحمداهلل  رامي  برئاسة  الفلسطيني  الوزراء  لمجلس  بيان  قال 
المحاور،  جميع  على  تقشفية  سياسة  تبني  الدولة  على  يتحتم  إنه 
في  االستمرار  نفسه  الوقت  وفي 
لهيئة  الشهرية  الدفعة  صــرف 
متأخرات  وتخفيض  التقاعد، 
آليات  وترشيد  الــخــاص،  القطاع 
وفي  االجتماعية.  اإلعانات  صرف 
الحكومة  تــعــهــدت  الــمــقــابــل 
بتحسين الجباية والتحصيل وزيادة 
الوعي الضريبي، وتوسيع القاعدة 
مع  االتصال  وتكثيف  الضريبية، 

الدول المانحة لزيادة الدعم.

إجراءات تقشف حتمية

مال وسياسة

تراجع إقبال
الكويتيين على شراء 
عقارات في بلدهم، 

مقابل التوسع في شراء 
عقارات في دبي
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تسعى بريطانيا إلى فتح أسواقها مع أوروبا )نيكالس هالين/فرانس برس(

)Getty/رئيس مجموعة سامسونغ متهم بقضايا استغالل نفوذ )سونغ إل ريو

ارتفع اإلنتاج إلى 750 ألف برميل يوميا )عبداهلل دوما/فرانس برس(


