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إصرار مصري على زيادة البنزين
القاهرة ـ العربي الجديد

كـــــشـــــف مــــــــســــــــؤول حـــــكـــــومـــــي أن 
تتمسك  املـــصـــريـــة  املـــالـــيـــة  وزارة 
ــادة جــديــدة فــي أســعــار  بـــإقـــرار زيــ
الــبــنــزيــن بــحــلــول الــعــام املــالــي الــجــديــد الــذي 
ــبــــل، وهــــــو مــا  ــقــ ــــي يــــولــــيــــو/تــــمــــوز املــ ــدأ فـ ــبــ يــ
ــرى،  يــلــقــى تــحــفــظــا مـــن جـــهـــات حــكــومــيــة أخــ
التضخم،  مــعــدل  على  السيطرة  عــدم  خشية 
ــل إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة  ــــذي وصــ الـ
ــيـــرة. وقــــال املـــســـؤول، في  خـــال األشــهــر األخـ
»العربي الجديد، إن زيــادة أسعار  لـ تصريح 
البنزين تأتي ضمن إجراءات حكومية جرى 
ــفـــاق عــلــيــهــا مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي  االتـ
مـــن أجـــل اإلفـــــراج عـــن الــشــريــحــة الــثــانــيــة من 
قـــرض الــصــنــدوق ملــصــر«. واتــفــقــت مــصــر مع 
صندوق النقد، في أغسطس/آب 2016، على 
على  يــصــرف  دوالر،  مليار   12 بقيمة  قــرض 

ســـت دفـــعـــات خــــال ثــــاث ســــنــــوات. وصـــرف 
ــنـــدوق الــشــريــحــة األولــــــى بــقــيــمــة 2.75  الـــصـ
مــلــيــار دوالر فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
2016، بينما تقرر صرف باقي الشرائح على 
البرنامج  تنفيذ  مــراجــعــة  بــعــد  دفــعــات  عـــدة 
االقتصادي. وأجرت بعثة من صندوق النقد 
اإلصــاح  لبرنامج  مــراجــعــة  شهر  نحو  قبل 
االقتصادي املصري تمهيدًا لصرف الشريحة 
دوالر،  مليار   1.25 قيمتها  البالغة  الثانية 
والــتــي تــوقــع وزيــــر املــالــيــة عــمــرو الــجــارحــي 
ــراج عــنــهــا فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــقــبــل.  ــ ــ اإلفـ
وســـبـــق أن طــبــقــت الــحــكــومــة خــــال األشــهــر 
ــراءات وصــفــهــا خــبــراء بــاملــؤملــة  ــ املــاضــيــة، إجــ
للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص دعم 
القيمة  ضريبة  وتطبيق  والكهرباء  الــوقــود 
املضافة، بجانب تحرير سعر الصرف، وذلك 

في إطار االستجابة لشروط صندوق النقد.
وقال: »كان هناك طرح بإرجاء زيادة أسعار 

الــبــنــزيــن وخـــدمـــات أخــــرى عــامــا كــامــا، لكن 
تــأكــدت صــعــوبــة ذلـــك بــســبــب قــيــام صــنــدوق 
ــقـــد بـــمـــراجـــعـــة إجـــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة فــي  ــنـ الـ
املـــقـــبـــل، قــبــل صــرف  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
الــشــريــحــة الــثــالــثــة مــن الــقــرض فــي نوفمبر/

تشرين الثاني بقيمة 2.75 مليار دوالر، وهى 
شــريــحــة هــامــة جـــدًا ملــصــر فـــي ضـــوء وجـــود 
ــقـــرر صــرف  ــان مـــن املـ ــ ــة«. وكـ ــيــ ــتـــزامـــات دولــ الـ
الشريحة الثانية في 15 مارس/آذار املاضي، 
غير أن ذلــك تــأجــل، وفــق مــصــادر عــدة مــرات، 
لــحــن مــراجــعــة الــصــنــدوق مـــا طــبــقــتــه مصر 
مـــن إجــــــــراءات. وبــحــســب املـــســـؤول املــصــري، 
فـــإن املــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن بــرنــامــج اإلصـــاح 
االقــتــصــادي صــعــبــة، الســيــمــا أنــهــا تــأتــي في 
ارتــفــاعــا  فــيــه مــعــدالت التضخم  وقـــت تشهد 
كــبــيــرًا.  وقـــال: »هــنــاك انقسام حكومي حول 
الوقود،  الــزيــادات في أسعار  توقيت تطبيق 
بها  تتمسك  املالية  فــوزارة  البنزين،  السيما 

فـــي أقـــــرب وقــــت لــخــفــض الــتــكــلــفــة املــتــوقــعــة 
ــر تــدعــمــه  ــ ــنـــاك رأي أخـ ــة، بــيــنــمــا هـ ــوازنــ ــاملــ بــ
وزارتا التضامن والتخطيط بإرجاء الزيادة 
إلـــى الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام املــالــي املقبل 
لحن   )2018 الـــثـــانـــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  )بـــعـــد 
ــاذ مــؤشــر األســعــار  ــتـــواء الــتــضــخــم واتـــخـ احـ
منحنى هبوطيا«. وشهدت معدالت تضخم 
أســـعـــار املــســتــهــلــكــن ارتــفــاعــا غــيــر مــســبــوق، 
مسجلة وفق الجهاز املركزي للتعبئة العامة 
إبريل  بنهاية   %32.9 الحكومي،  واإلحــصــاء 
/نــيــســان املـــاضـــي، وهـــي الــنــســبــة الــعــلــيــا في 
عشرات السنوات.  وقال املسؤول الحكومي:« 
تــتــواصــل، بينما  التضخم  ــراءات خــفــض  ــ إجـ
رفع أسعار البنزين ينتظر قرارا سياسيا في 
املقام األول«. وبحسب البيان املالي للموازنة 
الــعــامــة الـــجـــديـــدة، ســيــتــم » تــحــريــك أســعــار 
البنزين والسوالر والكهرباء واملياه لخفض 

تكلفة الدعم ضمن البرنامج اإلصاحي«.

صالح النعامي

كــشــفــت صــحــيــفــة إســرائــيــلــيــة الــنــقــاب عـــن أن شــركــات 
ستحصل  إسرائيلية  أمنية  وشركات  الساح  صناعة 
على حصة كبيرة من عوائد صفقات الساح الضخمة 
ــعــهــا الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب مع 

ّ
الـــتـــي وق

الــســعــوديــة، أثــنــاء زيــارتــه لــلــريــاض األســبــوع املــاضــي. 
ــــس صــحــيــفــة  وحــــســــب الـــتـــحـــقـــيـــق، والــــــــذي نـــشـــرتـــه أمــ
الشركات  الكثير مــن  فــإن  االقــتــصــاديــة،  مــاركــيــر«  »ذي 
األمنية والشركات املنتجة للساح في إسرائيل تعمل 
التي  األميركية  العسكرية  الصناعات  لــدى  كمتعهدة 

التي  القتالية  الــســاح والــعــتــاد واملــنــظــومــات  ســتــوفــر 
نصت الصفقات على توفيرها للسعودية، والتي تبلغ 
األولـــى، ومن  املرحلة  فــي  مــلــيــارات دوالر  قيمتها 110 
املقرر أن ترتفع قيمتها إلى 350 مليار دوالر بعد عشر 
الــذي أعــده الباحث حوجي  ســنــوات. وأشـــار التحقيق 
عميت، إلى أن الصفقات األميركية السعودية ستحدث 
اإلسرائيلية وستوسع  الــشــركــات  أنشطة  فــي  »طــفــرة« 
من مجاالت عملها ومشاريعها بسبب حجم الطلبات 
الهائل الواجب الوفاء بها وضمان إنجازها في الوقت 
املحدد. وذكر التحقيق أن شركات الصناعة العسكرية 
األميركية الرائدة التي ستتولى توفير العتاد والساح 

واملنظومات القتالية للسعودية، والتي تضم: لوكهيد 
غــرمــان  ونـــورثـــوجـــروب   ،)Lockheed Martin( مــارتــن 
)northorp Grumman( ورايتيون )Raytheon( تقوم في 
الصناعات  شــركــة  منتجات  بتسويق  األحــيــان  بعض 
العسكرية اإلسرائيلية »رفائيل«. ويتضح من التحقيق 
ــه نـــظـــرًا ألن شـــركـــة »رفــــائــــيــــل« تـــعـــد ضـــمـــن الــقــطــاع  ــ أنـ
الـــعـــام وتــخــضــع لــســلــطــة الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، فــإن 
 مــن املــســتــوى الــســيــاســي والــعــســكــري فــي تــل أبيب 

ً
كـــا

الهائلة  االقــتــصــاديــة  باملكاسب  كبيرا  اهتماما  يــبــدي 
الــتــي ســتــعــود عــلــى االقــتــصــاد اإلســرائــيــلــي فــي أعــقــاب 
الصفقات األميركية السعودية.  ونقلت »ذي ماركير« 

عن مسؤول بارز سابق في وزارة الحرب اإلسرائيلية، 
رفــض الكشف عــن اســمــه، قــولــه إن ميل تــرامــب إلعــادة 
الواليات املتحدة إلى املنطقة وضمن ذلك توقيعه على 
صفقات الساح الضخمة يضع نهاية لثماني سنوات 
من الجمود الذي اتسم به نشاط الصناعات العسكرية 
األميركية. وحسب املسؤول، فإن حجم صفقات الساح 
الــتــي وقعتها الــواليــات املــتــحــدة مــع الــســعــوديــة خال 
لــم تتجاوز 110 مليارات  أوبــامــا  ثماني ســنــوات حكم 
دوالر، ولــــم يــتــم تــنــفــيــذ كـــل مــركــبــاتــهــا، مــســتــدركــا أن 
الخارجية  السياسة  على  ترامب  أحدثه  الــذي  التحول 

األميركية ينعكس إيجابا على إسرائيل.

إسرائيل تستفيد من صفقات السالح السعودية األميركية

تراجع استثمارات الصين
قالت وزارة التجارة الصينية، إن 
االستثمارات الخارجية املباشرة 
بالقطاعات غير املالية تراجعت 

بنسبة 56.1% على أساس سنوي 
في الفترة من يناير/كانون الثاني 

إلى أبريل/نيسان 2017 إلى 26.37 
مليار دوالر، مما يبرز تأثير القيود 

املفروضة على حركة رؤوس 
األموال.

وأضافت الوزارة في بيان على 
موقعها اإللكتروني وفق رويترز 

أمس األحد، أن االستثمارات 
الخارجية للصني في أبريل/نيسان 

هوت بنسبة 70.8% مقارنة بها 
قبل عام، لتبلغ 5.83 مليارات دوالر. 

ولم تذكر الوزارة تفسيرًا للهبوط.
وشّددت الصني قبضتها على 
خروج األموال من البالد العام 
املاضي مع هبوط اليوان ألقل 
مستوى في ثمانية أعوام لكن 

العملة استقرت منذ بداية العام 
الحالي بفضل القيود وتراجع 

الدوالر. 

ُعمان تخفض النفط
أرسلت وزارة النفط في سلطنة 

ُعمان خطابًا إلى الشركات املنتجة 
للخام في السلطنة، تبلغها فيه 
بضرورة احترام االتفاق املبرم 

بني منظمة البلدان املصدرة 
للنفط »أوبك« واملنتجني من 

خارجها بتمديد تخفيضات 
اإلنتاج ملدة تسعة أشهر. وقالت 
الوزارة في الخطاب الذي اطلعت 

عليه »رويترز«، إنها تتوقع أن 
تواصل الشركات دعمها للسلطنة 

باحترامها االتفاق وتحقيق 
مستويات التعاون ذاتها التي 

التزمت بها إلى اآلن.

4 مليارت دوالر إليران
أعلن فياض شجاعي، مدعي عام 

ديوان املحاسبات اإليراني، أن بالده 
تسلمت نحو أربعة مليارات دوالر 
من مستحقاتها من شركة بترول 

اإلمارات الوطنية »أينوك«. ونقلت 
وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية 
»أرنا« أمس األحد، عن شجاعي 
قوله، إن مسؤولي البنك املركزي 

بذلوا جهودًا حثيثة لتنفيذ ما 
صدر عن ديوان املحاسبات بشأن 

ضرورة متابعة موضوع ديون 
شركة أينوك إليران ونجحوا في 
تسلم املبلغ من الشركة حيث تم 

إيداعه بالبنك املركزي.

نمو اقتصاد أوكرانيا
توقع صندوق النقد الدولي في بيان 

نشره على موقعه اإلليكتروني، 
تجاوز معدل النمو االقتصادي في 

أوكرانيا 2% خالل العام الجاري.
وقال الصندوق، إن بعثة تابعة له 
زارت أوكرانيا، خالل الفترة من 
16 إلى 26 مايو/ أيار الجاري، 

وخلصت إلى أن التوقعات على 
املدى القريب إيجابية مع التأكيد 

على أهمية التنفيذ الحاسم 
لإلصالحات الهيكلية لتحقيق 

نمو أقوى ومستدام. وأشار إلى 
أن االحتياطيات الدولية اإلجمالية 

ألوكرانيا ارتفعت لتصل إلى 17.6 
مليار دوالر.

أخبار

إلغاء 
200 رحلة طيران 

إيطالية

موقعها  على  للشركة  بيان  من طواقمها، حسب  جــزء  إضــراب  أمــس، بسبب  ودولــيــة،  داخلية  رحلة  مائتي  »أليطاليا«  اإليطالية  الطيران  ألغت شركة 
اإللكتروني. وكانت أليطاليا قد وضعت تحت الوصاية بطلب من مساهميها في الثاني من مايو/أيار الجاري، بعد رفض طاقمها خطة إعادة هيكلة 
تشمل إلغاء 1700 وظيفة. وتبحث الحكومة التي استبعدت تأميم الشركة، عن جهة تشتري جزءًا من نشاط املجموعة أو بأكمله. وتملك شركة طيران 
االتحاد حاليا 49% من أليطاليا. ويعترض جزء من املوظفن على عدم دفع عدد من املكافآت في أجور مايو وإن كان املسؤولون املاليون الثاثة في 

الشركة أكدوا أن الوضع سيحل خال الشهر املقبل. 

اقتصاد
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

لم تعد املخاطر األمنية وحدها ما 
يؤرق العمالة األجنبية في ليبيا، 
وإنما يسود قلق من فرض رسوم 
على هذه العمالة، التي اضطرت إلى البحث 

عن الرزق في بلد يشهد صراعا مسلحا.
وال يـــزال مــئــات اآلالف يــتــدفــقــون عــلــى ســوق 
مــن مصر وتونس  ليبيا، خــاصــة  فــي  العمل 
ــــدول األفــريــقــيــة، فــيــمــا يعمل  والــعــديــد مـــن الـ
أغــلــبــهــم وفـــق مــصــادر رســمــيــة بــنــظــام األجــر 

اليومي دون عقود رسمية.
وكشف ربيعة عمار، مدير اإلعــام في وزارة 
الــعــمــل الــلــيــبــيــة فـــي تــصــريــحــات لــــ »الــعــربــي 
الجديد«، أن الوزارة قدمت مقترحا للمجلس 
ــاق الــوطــنــي بــشــأن  ــوفـ الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الـ
األجنبية،  العمالة  على  مالية  رســـوم  فــرض 
ــعـــض املــــجــــالــــس املــحــلــيــة  ــرًا إلــــــى أن بـ ــيـ ــشـ مـ
شرعت في فــرض رســوم مالية على العمالة 
ــديــــرات غــيــر  ــقــ ــبـــيـــة لـــديـــهـــا. وتـــشـــيـــر تــ ــنـ األجـ
ــا لــلــدراســات  رســمــيــة صــــادرة عــن مــركــز »أويــ
إلــى وجـــود نحو مليوني عامل  والــبــحــوث« 
وموظف وافد في ليبيا، يعملون في العديد 

من القطاعات الخدمية كالزراعة خارج املدن، 
والبناء والنظافة والورش واملطاعم، غير أن 
العمالة األجنبية  أن  إلى  العمل تشير  وزارة 

املسجلة لديها ال تتعدى 37 ألف عامل.
وقال عمار: »هناك عمالة مسجلة لدى وزارة 
والخاص،  العام  القطاع  في  العمل وتشتغل 
وهــنــاك آخــــرون دخــلــوا الــبــاد بــطــريــقــة غير 

قانونية، خاصة في ظل الفوضى األمنية«.
وفـــي هـــذه األثـــنـــاء، شكلت الــحــكــومــة املوقتة 
شــــرق لــيــبــيــا، لــجــنــة لــبــحــث فــــرض ضــرائــب 
ورســــــوم عــلــى الــعــمــالــة الـــــوافـــــدة، يــتــرأســهــا 
والـــــــشـــــــؤون  ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ وزارة  عـــــــن  مـــــــنـــــــدوب 
ــــن عــن  ــدوبـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــويـ ــ ــــضـ ــــة، وعـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
الــجــوازات  الــــوزراء ومصلحة  ديـــوان مجلس 
وفق  املؤقتة  الحكومة  ومنحت  والجنسية. 
مــنــشــور عــلــى مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي اللجنة 
حــق اتــخــاذ كــافــة الــتــدابــيــر، الــتــي مــن شأنها 
الضرائب وضمان عدم تهرب  تحصيل هذه 

العمالة الوافدة من سدادها لخزينة الدولة.
ــات عــلــى  ــومــ ــكــ ــــاث حــ ــ ــــارع حــــالــــيــــا ثـ ــتـــــصـ ــ وتـ
الحكم والشرعية في ليبيا، اثنتان منها في 
»الــوفــاق«  وهما  )غـــرب(،  طرابلس  العاصمة 
)املعترف بها دوليا(، و»اإلنقاذ«، إضافة إلى 
الحكومة املؤقتة في مدينة البيضاء )شرق(، 

املنبثقة عن مجلس طبرق.
ــم الـــصـــراع والــتــنــاحــر فــي الـــقـــرارات بن  ورغــ
هـــذه الــحــكــومــات، إال أن تحصيل رســـوم من 
األطــراف  لــدى  قبواًل  يلقى  األجنبية  العمالة 
موارد  إلى تحصيل  التي تسعى  املتصارعة 

مــالــيــة فــي ظــل تـــردي الــظــروف االقــتــصــاديــة، 
وفــــق مــديــر إحــــدى شـــركـــات إلـــحـــاق الــعــمــالــة 
األجــنــبــيــة. يــقــول الــعــامــل الــتــونــســي مـــروان 
املنجي، الذي يعمل طباخا في أحد املطاعم 
بمنطقة غـــوط الــشــعــال بــالــقــرب مـــن وســط 
العاصمة طرابلس إنه يعمل في ليبيا منذ 
مــا يــقــرب مــن خــمــس ســنــوات بــراتــب 1500 
إلــى  مــشــيــرا  )1074 دوالرا(،  ديــنــار شــهــريــا 
الليبي، إال  الدينار  أنه رغم انخفاض قيمة 
أنه يفضل البقاء طلبا للرزق. ويعمل أغلب 
فيما  اليومية،  بنظام  بــدون عقد  الــوافــديــن 
يبدى بعضهم ارتياحه إلى هذا النظام في 
ظــل وضــع الــســوق املــضــطــربــة، الــتــي تجعل 
من فرص العمل مؤقتة، فضا عن رغبتهم 
فـــي عــــدم اقــتــطــاع رســــوم مــالــيــة مـــن جــانــب 

السلطات.
وأمام جزيرة النوفلين في طرابلس، يقول 
الــعــامــل املــصــري علي بـــدر، إنــه غـــادر ليبيا 
أشــهــر بحثا  عــاد قبل ستة  لكنه  فــي 2015 
التي يحترفها،  البناء  فــي مهنة  الـــرزق  عــن 
إلــى أن أجــرتــه تصل إلــى 50 دينارا  مشيرا 
يحصل  ال  وأحــيــانــا  يــومــيــا  دوالرا(   35.8(
على عمل لعدة أيام، وأنه يشتغل في ليبيا 
بصورة متقطعة مند عام 2007. وال يتطلب 
الــعــمــل فـــي املــهــن الـــحـــرة الــتــي يــشــتــغــل بها 
الـــوافـــدة، عــقــود عــمــل، بينما  أغــلــب العمالة 
تحتاج  العمل  وزارة  لــدى  املسجلة  العمالة 
إلــى عقد قــانــونــي وشــهــادة صحية وراتــب 
شهري فــي حــدود 500 ديــنــار شهريا )358 

دوالرا(.
االقتصادي،  املحلل  الزني،  عبدالباري  لكن 
يرى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن العمالة 
غــيــر الــشــرعــيــة لــتــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل، من 

خال وضع سياسات محكمة.
ليبيا  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الزني  ويقول 
تــعــانــي مـــن الــعــمــالــة غــيــر املــنــظــمــة، بسبب 
الفوضى األمنية، مشيرا إلى ضرورة دخول 

الرباط ـ مصطفى قماس

ينتظر مصدرو السيارات في املغرب، تحقيق 
الــدرهــم،  قيمة  انخفاض  أكــبــر، حــال  مكاسب 
املـــرتـــقـــب للعملة  الـــتـــدريـــجـــي  الــتــعــويــم  بــعــد 
إعــان  املقبلة، وفــق  املحلية خــال األســابــيــع 
الــبــنــك املـــركـــزي. ويعتمد املــغــرب نــظــام سعر 
صرف ثابت للدرهم، حيث تتحدد قيمته على 
أساس سلة من الدوالر بنسبة 40% واليورو 
سياسة  استمرار  يتوقع  فيما   ،%60 بنسبة 

تعويم العملة نحو خمسة عشر عاما.
ــادرات في  ــ ــ ــغـــرب مـــن تــحــقــيــق صـ وتــمــكــن املـ
قــطــاع الـــســـيـــارات بــنــحــو 6 مــلــيــارات دوالر 
خــال الــعــام املــاضــي 2016، وســط توقعات 
بوصولها إلى 10 مليارات دوالر في 2020. 
ويــتــرقــب املــصــنــعــون الــحــصــول عــلــى مــزايــا 
تــنــافــســيــة إضـــافـــيـــة فـــي الــتــصــديــر، تتمثل 
تعويم  مــع  منتجاتهم  قيمة  انــخــفــاض  فــي 
الــعــمــلــة املــحــلــيــة، لــكــن ثــمــة تــحــديــات أخــرى 
في  تتمثل  طموحاتهم،  على  تقضى  ربــمــا 
ارتـــفـــاع كــلــفــة مــدخــات اإلنـــتـــاج املــســتــوردة 
حال صعود قيمة العمات األجنبية بشكل 
غير محسوب. ويرى محمد الشيكر، الخبير 

االقــتــصــادي املــغــربــي، أن قــطــاع الــســيــارات 
العملة  تــعــويــم  مــن  أكــبــر مستفيد  ســيــكــون 
فـــي األعـــــــوام املــقــبــلــة، إذا مـــا جــــرى خفض 
سعر صرف الدرهم، فاملصدرون ينتظرون 
»العربي  سنوات سمانا. ويوضح الشيكر، لـ
للقطاع  العملة، سيمنح  أن سعر  الجديد«، 
امتيازًا تنافسيا، يمكنه من زيادة صادراته 
في األعوام املقبلة وتحقيق إيرادات إضافية. 
ووضعت اململكة املغربية خطة إلنتاج 600 
ألف سيارة في العام، مع توقعات بارتفاع 
هذا اإلنتاج إلى مليون سيارة بحلول عام 
2020. ومكنت تلك الخطة من جلب مصنعن 
ــثـــل بـــيـــجـــو ورونــــــــو الــفــرنــســيــتــن.  ــار مـ ــبــ كــ
التابعة لوزارة  الدراسات  وبحسب مديرية 
االقتصاد واملالية، فإن السيارات تمثل نحو 

40.2% من مجمل صادرات اململكة في الـ 15 
عاما األخيرة. 

ويــعــول املــغــرب عــلــى الــفــوســفــات، وقــطــاعــات 
مــثــل الـــســـيـــارات والـــطـــيـــران مـــن أجــــل إحــــداث 
تــحــول فــي صــادراتــه. وسيكون سعر صرف 
ــاد  ــاالتــــحــ ــه بــ ــتــ ــــي عــــاقــ ــا فــ ــمــ ــاســ الــــــدرهــــــم حــ
األوروبي، على اعتبار أن عشر دول تستحوذ 

على 70% من الصادرات، أغلبها من أوروبا.
وســـاهـــم مــعــدل الـــصـــرف، رغـــم عـــدم تعويمه 
في تنافسية الصادرات املغرب في السنوات 
الدراسات والتوقعات  األخيرة، وفق مديرية 
املالية. وسجل سعر الصرف الفعلي للدرهم 
املغربي علي مدى 16 عاما انخفاضا بنسبة 
املغرب  الواحد. وبينما يراهن  العام  1% في 
على زيادة الصادرات مع تعويم العملة، فإن 
خــبــراء يـــحـــذرون مــن تــداعــيــات سلبية على 

الواردات وتضخم األسعار املحلية.
ــقـــول مــحــمــد الــــهــــواري، الـــتـــاجـــر فـــي قطع  ويـ
الــغــيــار، إنـــه إذا مــا انــخــفــضــت قــيــمــة الــدرهــم 
ــار قـــطـــع غـــيـــار  ــ ــعـ ــ ــتــــعــــويــــم، فــــــإن أسـ بـــفـــعـــل الــ
قطع  واردات  وبــلــغــت  ســتــرتــفــع.  الـــســـيـــارات 
املـــاضـــي،  الـــعـــام  دوالر  مــلــيــون   590 الـــغـــيـــار 

بارتفاع 33% عن 2015.

غزة ـ جهاد عويص

ــيـــس ســلــطــة الـــطـــاقـــة فــــي قـــطـــاع غــــزة،  ــــد رئـ أكـ
شــروط  على  موافقتهم  خليل،  الشيخ  فتحي 
أجــل  مـــن  الفلسطينية  الــســلــطــة  ومــاحــظــات 
حل أزمة الكهرباء في غزة. وتتلخص مطالب 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي زيـــــــادة الــجــبــايــة 
ــة تــــوزيــــع الـــكـــهـــربـــاء  ــركــ )الـــــضـــــرائـــــب( فــــي شــ
املساهمة في  فــي  الجباية  أمـــوال  واســتــخــدام 
القطاع،  إلــى  الــــواردة  الــكــهــربــاء  تكلفة  تحمل 
 عـــن تــعــيــن جــهــات مــحــايــدة للتدقيق 

ً
فــضــا

ومشاركة  الكهرباء،  توزيع  شركة  أعمال  في 
إدارة كهرباء  فــي  الــلــه  رام  فــي  الــطــاقــة  سلطة 
غزة. وقال الشيخ خليل خال مؤتمر صحافي 
عقده في املكتب اإلعامي الحكومي، بمدينة 
غـــــزة، أمــــس األحــــــد، إنــــه جــــرت املـــوافـــقـــة على 
جميع الشروط، على أن تقوم السلطة في رام 
الله بدورها في حل األزمة، عبر توريد الوقود 
الــكــهــربــاء  مــن دون ضــرائــب لتشغيل مــحــطــة 

بشكل فوري.
وأشار إلى أنه تم توصيل املوافقة على الشروط 
بردود مكتوبة عن طريق جهات دولية، بينما 
لم تقم السلطة الفلسطينية بالرد حتى هذه 
ــة الــكــهــربــاء الــتــي  الــلــحــظــة. ولــفــت إلـــى أن أزمــ
املاضي،  إبــريــل/ نيسان  بــدأت منذ منتصف 

بعد انتهاء املنحة القطرية والتركية، ما زالت 
بفرض  الـــقـــرارات  اســتــمــرار  بسبب  متواصلة 
الضرائب الباهظة على الوقود املستخدم في 
»تواصلنا  وتــابــع:  الكهرباء.  محطة  تشغيل 
مــــع االتــــحــــاد األوروبـــــــــي والـــصـــلـــيـــب األحـــمـــر 
ــم املـــتـــحـــدة  ــــاص لــــأمــ ــــخـ ومـــكـــتـــب املـــنـــســـق الـ
وغيرها من الجهات التي قمنا بشرح أبعاد 
وأســبــاب أزمـــة الــكــهــربــاء لــهــا وجــهــود سلطة 
ــل األزمــــــــة واالســـتـــجـــابـــة لــكــل  ــي حــ الـــطـــاقـــة فــ

املهنية«.  الــنــاحــيــة  مــن  األزمــــة  حــل  متطلبات 
وأشــــــار رئـــيـــس ســلــطــة الـــطـــاقـــة إلــــى مــعــانــاة 
يــن مــن تــضــرر الــخــدمــات األســاســيــة في 

ّ
الــغــز

الــقــطــاع بفعل األزمــــة، ومــنــهــا تــوصــيــل املــيــاه 
ــذلـــك مــحــطــات ضخ  لــاســتــخــدام املـــنـــزلـــي وكـ
وتــصــريــف مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي، إضــافــة 
الخدمات الصحية.  األزمــة على  إلى تأثيرات 
وحّمل رئيس سلطة الطاقة في غزة االحتال 
اإلسرائيلي »املسؤولية القانونية عن تضرر 
ــة الــكــهــربــاء، على  ســكــان الــقــطــاع بــســبــب أزمــ
املــســؤول عن توفير كل الخدمات  أنــه  اعتبار 
ــي املـــنـــاطـــق الــتــي  ــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــن فــ األســــاســ
يحتلها، وذلك وفقا للقوانن الدولية وميثاق 
األمـــــــم املــــتــــحــــدة«. وقــــــــال: »الـــــوضـــــع يــتــطــلــب 
عن  املعاناة  لرفع  قانونية  بخطوات  التدخل 
إلى  القانونية  الجهات  كــل  داعــيــا  املــواطــنــن، 
رفع قضايا في املحاكم املحلية والدولية على 

املتسببن في الوضع الكارثي بالقطاع«.
ويحتاج القطاع إلى نحو 550 ميغاوات، لكن 
ال يتوفر منها سوى قرابة 222 ميغاوات في 
أحــســن األحــــــوال، وتـــأتـــي مـــن ثــاثــة مــصــادر، 
ــغــــاوات،  ــيــ وهــــــــي: مـــحـــطـــة غــــــزة بـــنـــحـــو 80 مــ
بمقدار  االحتال  قادمة من  كهرباء  وخطوط 
120 ميغاوات، وأخرى مصرية بـ 22 ميغاوات، 

وفق بيانات سلطة الطاقة.

ضريبة العمال األجانب

رئيس سلطة الطاقة بغزة )عبدالحكيم أبورياش(

مصدرو السيارات يحلمون بسنوات سمان

غزة توافق على حل أزمة الكهرباء

ليبيا تدرس فرض رسوم 
على الوافدين

المركزي اليمني يتهم الحوثيين بطباعة نقود مزيفة

كشفت وزارة العمل 
الليبية عن تقدمها 

بمقترح للمجلس الرئاسي 
لفرض رسوم مالية 

على العمالة األجنبية، 
لتحصيل موارد مالية، 

في البلد الذي يعاني ترديًا 
اقتصاديًا

المغرب تشغيل

طاقة

%50
الــصــنــاعــة  وزارة  ــررت  ــ قـ
الحوثيين  الموالية لجماعة 
الماضي،  نيسان  أبريل/  في 
الموظفين  رواتــب  صــرف 
في   %50 لتكون  المتأخرة 
التموين،  ــون  ــوب ك شــكــل 
عبر  و%20  ــقــدًا،  ن و%30 

حسابات توفير بريدية.

تقرير

37 ألف عامل 
فقط مسجلون لدى 

وزارة العمل

مليون موظف بدون 
رواتب في صنعاء وبقية 

مناطق الحوثيين

الورقة الجديدة من فئة 
5 آالف بينما أعلى ورقة 

رسمية من فئة األلف ريال

صادرات المغرب 
من السيارات تصل إلى 

6 مليارات دوالر

صنعاء ـ فاروق الكمالي

دخــلــت الــعــمــات ســاحــة الــصــراع 
ــمـــت  ــهـ اتـ أن  بــــعــــد  الـــــيـــــمـــــن،  فــــــي 
الــســلــطــات الــحــكــومــيــة الــيــمــنــيــة 
ــيــــس  ــيــــن والــــرئــ ــة الــــحــــوثــ ــاعــ ــمــ ــالــــف جــ تــــحــ
املخلوع علي عبدالله صالح بطباعة أوراق 
نــقــديــة مــزيــفــة مــن فــئــات جـــديـــدة، وطرحها 
فــي األســـواق، وســط قلق مــن تداعيات هذه 

الخطوة على املعامات التجارية املحلية.
وأعـــلـــن مــنــصــر الــقــعــيــطــي، مــحــافــظ الــبــنــك 
القبض  ألقت  السلطات األمنية  أن  املركزي، 
مــــن األوراق  كـــمـــيـــة  تـــحـــمـــل  ــة  ــنـ ــلـــى شـــاحـ عـ
املـــزورة مــن فئة 5 آالف ريـــال وهي  النقدية 
اليمنية،  العملة  مــوجــودة ضــمــن  غــيــر  فــئــة 
الــنــقــود تــم نسبها إلى  إلــى أن هــذه  مشيرًا 

البنك املركزي اليمني.
واتهم القعيطي تحالف الحوثين والرئيس 
املخلوع بالوقوف وراء هذا التزوير، بحسب 
الرسمية  اليمنية  األنــبــاء  وكــالــة  نقلته  مــا 
)سبأ( فجر اليوم األحد. وقال إن »هذا العمل 
يعد جريمة جنائية مخالفة للقانون، وهذه 
األوراق صـــادرة عــن عــصــابــات متخصصة 
لخداع  املالية  واألوراق  العمات  تزوير  في 
وتــضــلــيــل الـــجـــمـــهـــور املـــتـــعـــامـــل بـــــــاألوراق 
على  واالســتــيــاء  التحايل  بــهــدف  النقدية، 
أموالهم الخاصة ومستحقاتهم املالية لدى 

الغير«.
املــركــزي اليمني أن »هــذه  وأضـــاف محافظ 
قـــســـائـــم  ــبــــق أن أصــــــــــدرت  الــــعــــصــــابــــات ســ
)كــــوبــــونــــات( تــحــمــل قــيــمــا مــالــيــة مختلفة 
ــا  ال تــكــتــســب أي صــفــة قــانــونــيــة إلصـــدارهـ
وتداولها بغرض التحايل على املستحقات 

املالية للمواطنن وتبديد ثرواتهم«.
وحذر من التعامل باألوراق النقدية املزيفة، 
 »بحكم 

ً
خــاصــة مـــن الــفــئــة الـــجـــديـــدة، قـــائـــا

القانونية تجاه الجمهور من  مسؤولياتنا 
واملؤسسات  والبنوك  اليمني  الريال  حملة 
املــالــيــة األخــــرى فــإنــنــا نــنــوه إلـــى أن جميع 
هذه األوراق مزورة وتعرض املتعاملن بها 
لخسران مبن«. وأشار إلى أن هذه األوراق 
املزورة ليس لها أي صفة قانونية تؤهلها 

البنك  وأن  القانونية،  النقود  وظائف  ألداء 
أي  مــن  مسؤوليته  يخلي  اليمني  املــركــزي 
التي تمثلها  القيم  اســتــرداد  الــتــزام يضمن 
هـــذه األوراق والــشــيــكــات املـــــزورة. وأضـــاف 
املركزي  البنك  الصادر عن  اليمني  »الــريــال 
اليمني هو العملة الوطنية الوحيدة القابلة 
ــــراء  لـــلـــتـــداول بــاعــتــبــارهــا تــحــمــل صــفــة اإلبـ
الــقــانــونــي الــــذي يــؤهــلــهــا لــلــقــيــام بــوظــائــف 

النقود الوطنية«.
أن  على  اليمني،  العقوبات  قــانــون  ويــنــص 
يــعــاقــب بــالــحــبــس مـــدة ال تــزيــد عــلــى عشر 
سنوات كل من صنع أو زيف عملة معدنية 
أو ورقــيــة مــتــداولــة فــي الــبــاد أو فــي دولــة 

أخرى بقصد التعامل بها.

دعم مناطق الحوثيين
وبــحــســب الــســلــطــات الــيــمــنــيــة، فـــإن شاحنة 
طريقها  فــي  كــانــت  املــزيــفــة  النقدية  األوراق 
ــجــــوف، شــــرق الـــيـــمـــن، إلــى  مـــن مــحــافــظــة الــ
مــحــافــظــة صــعــدة مــعــقــل الــحــوثــيــن شــمــال 
الباد على الحدود السعودية. ومن الصور 

التي نشرتها السلطات لأوراق النقدية فئة 
5 آالف ريــال، تبدو بمواصفات فنية رديئة 
وتحمل اسم البنك املركزي اليمني، وبنفس 
 500 فئتا  اليمنية  النقدية  األوراق  تصميم 
ريــال و1000 ريــال، وأسفل اســم البنك كتب 
عــلــيــهــا : شــيــك صـــــادر مـــن الــبــنــك املـــركـــزي 
باليمن  نقدية  فئة  أعــلــى  وتعتبر  اليمني. 

ألف ريال، وتوجد أوراق نقدية أقل من فئات 
500 ريال و250 ريال و100 ريال.

ــوالـــون لــســلــطــات الــحــوثــيــن  وكــــان تــجــار مـ
أن   ،2016 املاضي  العام  منتصف  اقترحوا، 
يقوم البنك املركزي بإصدار شيكات نقدية 
بفئات كبيرة ويكون لها قوة التداول داخل 
النقدية  السيولة  أزمــة شح  اليمن، ملواجهة 
القطاع  ضــربــت  والــتــي  املحلية  العملة  مــن 

املصرفي.
واقـــتـــرح الــتــاجــر يــحــيــى الـــحـــبـــاري، إصـــدار 
شيكات يكون لها قوة التداول داخل اليمن 
لفئات مختلفة منها 5 آالف و10 آالف و100 
ألــف و500 ألــف ومــلــيــون ريـــال، مشيرًا إلى 
املــركــزي اللجوء  البنك  أنــه بذلك لن يحتاج 
للتلف  النقدية ألنها قابلة  لطباعة األوراق 

خال وقت قصير.
كــمــا اقـــتـــرح أن يــتــم إصـــــدار تــلــك الــشــيــكــات 
ــل الــيــمــن ولــيــس مــن خــارجــهــا على  مــن داخـ
الشيكات،  تـــداول  املــركــزي  البنك  أن يضمن 
ــداول الــفــئــات الــكــبــيــرة مـــن قبل  ــ وأن يــتــم تــ
ــات  ــئـ ــفـ رجـــــــــال األعــــــمــــــال والـــــتـــــجـــــار، أمـــــــا الـ

املواطنن  قبل  من  تداولها  فيتم  الصغيرة 
ــشـــراء احــتــيــاجــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة. وتــســبــبــت  لـ
املـــزورة  النقدية  األوراق  رواج  فــي  الــحــرب، 
بــاألســواق اليمنية، خــاصــة فئة ألــف ريــال، 
فــتــرات سابقة  فــي  السلطات  حيث ضبطت 

عصابات متخصصة في تزييف العمات.

نقود مؤقتة مثل القسائم 
وقــال طــارق عبد الرشيد، أســتــاذ املصارف 
بــاملــعــهــد الــحــكــومــي لــلــعــلــوم اإلداريـــــــــة، إن 
ــقــــود الـــتـــي تـــقـــوم جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن  ــنــ »الــ
على  مؤقتة  نــقــود  األرجـــح  على  بطباعتها 
غــــرار الــتــي كــــان يــســتــخــدمــهــا نــظــام صـــدام 
حسن في العراق فترة الحصار، وقد عاب 

عليها أن جودتها رديئة وتتلف سريعا«.
»العربي الجديد« أن  وأضاف عبد الرشيد لـ
»هذه اإلصــدارات من النقود ستدعم سلطة 
صنعاء فقط، ومنها سيستمد القبول العام، 
وهذه الخطوة كانت متوقعة، لكن سيكون 
لــهــا تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة، ال ســيــمــا فـــي قيمة 
أن  الــصــعــبــة«. وتــابــع  العملة  الــريــال مقابل 
هذه األوراق لن تجد القبول العام في البلد 
معتبرًا  الغذائية،  السلع  قسائم  كقبول  إال 
أنها لن تأخذ كل مقومات النقود وبالتالي 

لن تؤدي كل وظائف النقود.
ليبلغ  حــادًا،  تراجعا  اليمني  الريال  وشهد 
ســعــر الـــــدوالر نــحــو 250 ريــــااًل فــي الــبــنــوك 
ونحو 340 ريــاال في السوق الــســوداء، وفق 

متعاملن في سوق الصرف.
وكــان الرئيس عبد ربــه منصور هــادي، قد 
نقل  املاضي،  قرر منتصف سبتمبر/أيلول 
املقر الرئيس للبنك املركزي وإدارة عملياته 
مــن صــنــعــاء إلـــى عـــدن )جـــنـــوب( حــيــث مقر 
الــحــكــومــة، بــهــدف تــجــفــيــف املــــــوارد املــالــيــة 

لجماعة الحوثين.
ويـــحـــاول الــحــوثــيــون اســتــغــال الــتــطــورات 
ــــي عـــــــدن وإعـــــــــــان املـــجـــلـــس  الــــســــيــــاســــيــــة فــ
الجنوبي الداعي النفصال مناطق الجنوب، 
ــادة املـــقـــر الــرئــيــس لــلــبــنــك إلــى  ــ ــل إعــ مـــن أجــ

صنعاء .
وأعـــلـــنـــت ســلــطــات الــحــوثــيــن فـــي أبـــريـــل/

نيسان املاضي، عن اعتزامها صرف رواتب 
املوظفن الحكومين في املناطق الخاضعة 
لسيطرتها في شكل سلع غذائية من خال 

البطاقات التموينية.
ــزال جــمــاعــة الــحــوثــيــن تــســيــطــر على  وال تــ
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، ومـــحـــافـــظـــات شــمــال 
ــم مـــن الــضــربــات  ــرب الــــبــــاد، عــلــى الـــرغـ ــ وغـ
الــتــي تــلــقــتــهــا مـــن الــتــحــالــف الــعــربــي لــدعــم 
الشرعية في اليمن، منذ مــارس/آذار 2015. 

ويبلغ عدد موظفي الدولة نحو 1.2 مليون 
مــوظــف، يــتــوزعــون بشكل غــيــر مــتــســاو في 
مــنــاطــق الــســيــطــرة الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا الـــحـــرب، 
لـــكـــن نـــحـــو مـــلـــيـــون مـــوظـــف يــــتــــركــــزون فــي 
العاصمة صنعاء وبقية املناطق الخاضعة 
للحوثين، وهم بدون رواتب للشهر الثامن 
على التوالي، فيما ال يتجاوز عدد املوظفن 
بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف 

يستلمون رواتبهم بانتظام.
إيـــرادات  أن  إلــى  اليمنية  الحكومة  وتشير 
ــة فـــي 10 مــحــافــظــات تــحــت ســيــطــرة  الــــدولــ
الجماعة  حــروب  لتمويل  تذهب  الحوثين 
مالية  أزمـــة  الــبــاد  بينما تعاني  املــتــمــردة، 

خانقة. حرب 
العمالت

أعلن البنك المركزي اليمني أن السلطات األمنية ضبطت كميات كبيرة من األوراق النقدية المزورة 
من فئة 5 آالف ريال، وهي فئة غير موجودة ضمن العملة الوطنية، مشيرًا إلى طرح تحالف 

الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبداهلل صالح هذه العمالت
صعوبات في نقل العالقين

طالب رئيس الحكومة اليمني أحمد بن دغر، الخطوط الجوية لبالده 
والــراغــبــني  العاملية  املــطــارات  فــي  العالقني  لنقل  طــائــرات  باستئجار 
بالعودة لليمن لقضاء شهر رمضان، فيما أكد مسؤول في الشركة 
لـ »العربي الجديد« صعوبة تحقيق هذا املطلب بسبب تراجع نشاط 
الشركة، وخطورة الوضع األمني الذي يدفع املؤجرين إلى العزوف عن 
تقديم العروض. ودعا بن دغر خالل اتصال هاتفي برئيس مجلس 
إدارة الخطوط الجوية اليمنية، مسعود العلواني، يوم السبت املاضي، 
الوطنية  الطائرات  الحاصل في أسطول  العجز  إلى ضــرورة  تغطية 

عبر االستئجار، ونقل الراغبني في العودة دون أي زيادات في قيمة 
»الشركة حاولت  إن  اليمنية قال  الخطوط  التذاكر. لكن مسؤوال في 
بالرفض بسبب خطورة  الطلب قوبل  لكن  استئجار طائرة كويتية، 
الوضع األمني واألجواء غير اآلمنة«. وباتت رحالت الخطوط الجوية 
العاملة  الــوحــيــدة  الــطــائــرة  أضحت  أن  بعد  بالتوقف،  مــهــددة  اليمنية 
إمكانيات  انــعــدام  فــي ظــل  الــرحــالت  ــادرة على تسيير  قـ حاليًا غير 
الـــذي يقع فــي العاصمة  الــشــركــة، وتــوقــف مــركــز صيانة الــطــائــرات، 

صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيني.

في  واألجنبية  الليبية  عــام  بشكل  العمالة 
ــمـــي، بــمــا يــضــمــن جــبــايــة  ــاد الـــرسـ ــتـــصـ االقـ

إيرادات الدولة والضمان االجتماعي.
وتعتمد ليبيا عضو منظمة البلدان املصدرة 
مبيعات  على  كبير،  بشكل  »أوبـــك«،  للنفط 
ــفـــاض اإلنــــتــــاج وهـــبـــوط  ــفـــط، لـــكـــن انـــخـ ــنـ الـ

ــرادات بــشــدة. وتعتمد  األســعــار خفضا اإليــ
املــيــزانــيــة الــعــامــة بنحو 95% مــن مــواردهــا 
ــرادات الــنــفــطــيــة، ويــخــصــص أكثر  ــ عــلــى اإليــ
من نصف امليزانية لرواتب موظفي القطاع 
العام والدعم الحكومي لعدد من املنتجات، 
مــن بينها الــخــبــز والـــوقـــود وخـــدمـــات مثل 

الــعــاج فــي املــســتــشــفــيــات بــاملــجــان، وكــذلــك 
العاج في الخارج. ووفق تقرير صادر عن 
ديــوان املحاسبة مؤخرًا، فإن ليبيا خسرت 
نــحــو 1.5 مــلــيــار بــرمــيــل نــفــط، جـــراء توقف 
موانئ التصدير خال الفترة من منتصف 

2013 حتى نهاية العام املاضي 2016.

الصراعات تجبر 
عمالة مصرية 
على المغادرة 
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تحذير 
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نواكشوط ـ خديجة الطيب

تــــزايــــدت مـــعـــانـــاة املــوريــتــانــيــن 
بــدء شهر رمضان،  املعيشية مع 
رغم الجهود والحلول الحكومية 
الــــتــــي حــــاولــــت مــــن خـــالـــهـــا إطــــفــــاء لــهــيــب 
ــــاق حــمــلــة »دكـــاكـــن  ــار، ومـــنـــهـــا إطــ ــ ــعـ ــ األسـ
رمــــضــــان«، الـــتـــي لـــم تــســتــطــع إطـــفـــاء لهيب 

األسعار.
ــار وخــــبــــراء اقـــتـــصـــاد لـ  ــّجـ ــوال تـ ــ وحـــســـب أقــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يــرجــع ارتـــفـــاع أســعــار 
املــــواد الــغــذائــيــة بشكل كبير إلـــى اســتــمــرار 
انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة املــحــلــيــة األوقـــيـــة 
ــاع الـــضـــرائـــب عــلــى  ــ ــفـ ــ مـــقـــابـــل الــــــــدوالر وارتـ
ارتفاع  نسبة  وتــراوحــت  املستوردة،  السلع 
أسعار السلع بن 10% و20% خال الشهر 
الجاري، وفقا للتجار، ما يشكل عبئا كبيرًا 
على األسر التي لم تتوقع أن تشهد األسعار 

ــان.  ــاع مــــع دخــــــول شـــهـــر رمـــضـ ــ ــفـ ــ ــاه االرتـ ــ هـ
وفي املقابل، سعت السلطات لتوفير املواد 
ــضــة خــــال شهر 

ّ
األســـاســـيـــة بــأســعــار مــخــف

رمضان الكريم، إذ أطلقت في إطار »عملية 
رمـــضـــان« مــجــمــوعــة مـــن الـــدكـــاكـــن لتلبية 
ــك بــتــوفــيــر  ــ حــاجــيــات الــفــئــات الــفــقــيــرة وذلـ
ــواد الــغــذائــيــة األكــثــر استهاكا فــي شهر  املـ

رمضان وبأسعار مخفضة. وحسب تقارير 
موريتانيا  فــي  الــفــقــر  نسبة  تبلغ  رســمــيــة، 
نحو 31 % بما يقّدر بنحو 1.1 مليون فقير.
هذه  توفرها  التي  الغذائية  املـــواد  وتشمل 
اسم  املواطنون  أطلق عليها  التي  الدكاكن 
ــان( األرز والــســكــر والــزيــت  ــاكـــن رمـــضـ )دكـ
واملــعــجــونــات والــلــن املــجــفــف والــبــطــاطــس 
املستفيدين  مــن  الكثير  واشتكى  والبصل. 
املـــواد األساسية فــي نقاط توزيع  مــن نفاد 
دكــاكــن رمــضــان، وأكــــدوا أن هــنــاك وسطاء 
إلخـــــــراج الـــبـــضـــائـــع بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي، 
حيث يــقــوم بعض الــوســطــاء بــأخــذ كميات 
من املواد املعروضة وبيعها لكبار التجار، 
وطالبوا بتشديد الرقابة على عملية توزيع 
ــواد املــخــفــضــة وجــلــب مــــواد اســتــهــاكــيــة  ــ املـ

أكثر جودة.
ــة مـــريـــم بــــن ســـيـــدي أحــمــد  ــفـ ــقــــول املـــوظـ وتــ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنـــهـــا لـــم تــســتــفــد من  لـ
دكاكن رمضان الحكومية، مشيرة إلى أنها 
تــفــاجــأت بــارتــفــاع األســـعـــار خـــال ذهــابــهــا 
لــســوق الــعــاصــمــة مــن أجـــل شـــراء حاجيات 
رمــضــان، خــاصــة الــتــمــور والــزيــت والدقيق 
ــتــــي ارتـــفـــعـــت  والـــــخـــــضـــــروات والــــلــــحــــوم الــ
أنها  إلــى  كــبــيــرة، وتشير  أســعــارهــا بنسبة 
اضطرت هذا العام إلى إضافة أكثر من %50 
لـــشـــراء مـــؤونـــة رمـــضـــان مــقــارنــة بــمــيــزانــيــة 

العام املاضي. 
ــراء مــؤونــة شــهــر رمــضــان  وأوضــحــت أن شـ
املــوريــتــانــيــون  يــحــرص عليه  أصــيــل  تقليد 
فــي األيـــام األولـــى لــرمــضــان حيث يشترون 
جميع حاجيات األســـرة خــال هــذا الشهر، 

دكاكين
رمضان

ارتفاع أسعار 
السلع في رمضان 

)العربي الجديد(
إلى  الموريتانية  الحكومة  السلع،  الملحوظ في أسعار  االرتفاع  دفع 
إطالق مبادرة عملية رمضان خصصت عبرها مجموعة دكاكين لتلبية 
احتياجات األسر الفقيرة بأسعار مخّفضة، ورغم ذلك تواصلت األزمة ما 

أثقل كاهل المواطنين

تفاقم األزمات 
المعيشية بسبب تراجع 

العملة والضرائب

قائمة المخالفات تشمل 
شركات كبرى مدرجة في 

سوق األوراق المالية

التضّخم بلغ نحو 
34.8% في شهر إبريل 

الماضي

حلول حكومية لم 
ترحم األسر الموريتانية 

من ارتفاع األسعار

أظهرت بيانات رسمية أن أرباح الشركات الصناعية الصينية ارتفعت 14 % في 
إبريل/نيسان مسجلة وتيرة نمو أبطأ من شهر مارس/آذار مما يزيد املخاوف 
مــن أن ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم يفقد قـــوة الــدفــع. وقـــال املــكــتــب الوطني 
لإلحصاءات على موقعه اإللكتروني إن األرباح ارتفعت إلى 572.78 مليار يوان 
)83.59 مليار دوالر( في إبريل/نيسان. وزادت األربــاح 23.8 % في مــارس/آذار 
مقارنة بالشهر ذاته قبل عام. وفي أول أربعة أشهر من العام بلغت األرباح 2.28 
تريليون يوان بزيادة 24.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي ومع نمو 
بلغ 28.3 % في الربع األول من السنة. وقــال املسؤول بمكتب اإلحــصــاءات خه 
بينغ في بيان: »تباطؤ نمو األربــاح الصناعية في الصن معقول نظرا للنمو 

السريع في وقت سابق من العام« مشيرا إلى أن األرباح تظل قوية.

استأنفت شركة الخطوط الجوية البريطانية بعض الرحات من أكبر مطارين 
أنظمتها على مستوى  إلكتروني في  أمــس، بعدما تسبب عطل  في بريطانيا، 
الــعــالــم فــي فــوضــى وعـــدم إقـــاع طــائــرات ووقــــوف آالف املــســافــريــن فــي طوابير 
لساعات. وقالت الشركة إنها تسعى لتشغيل جدول رحات شبه عادي من مطار 
العمل  فــي بيان »نــواصــل  الــرحــات مــن مطار هيثرو. وقــالــت  غاتويك وغالبية 
بجهد إلعادة تشغيل جميع نظمنا اإللكترونية ونسعى لتشغيل جدول قريب 
من العادي في غاتويك وغالبية الخدمات من هيثرو«. وأضافت »نعتذر بشدة 
لإلزعاج الشديد الذي تعرض له عماؤنا«. وألغت الخطوط الجوية البريطانية 
جميع رحاتها مــن مــطــاري هيثرو وغــاتــويــك فــي لــنــدن، أول مــن أمـــس، بعدما 
العالم وأثرت  الكهرباء في تعطيل عملياتها على مستوى  تسببت مشكلة في 

أيضا على مراكز خدمة العماء واملوقع اإللكتروني.

يستند بــرنــامــج الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب االقــتــصــادي واملـــالـــي على 
العديد من  النمو يحمل  لكن ضعف هذا  االقتصادي،  للنمو  انتعاش مستديم 
املحللن على التشكيك في إمكانية تحقيق أهداف الخطة. وحسب فرانس برس، 
راجعت وزارة التجارة األميركية نسبة النمو االقتصادي في الفصل األول من 
السنة لترفعها إلى 1.2% مقابل 0.7% كانت قد أعلنت عنها مسبقا، إال أن هذه 
الوتيرة تبقى ضعيفة باملقارنة مع الفصل الرابع من السنة املاضية )+%2.1(. 
ــادة الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي واقــتــصــر نــمــو الــنــفــقــات  وال يــشــجــع فــصــل الــشــتــاء عــ
االستهاكية التي تشكل محرك االقتصاد األميركي خال الفصل املنصرم على 
االقتصادي  ترامب  2009. ونهج  نهاية  منذ  نمو تسجله  وهــو أضعف   ،  %0.6
الذي يطلق عليه اسم »ترامبونوميكس« ينطلق من فرضية تحقيق نمو يصل 
فــي 2018 ويبقى بهذا املستوى لعشر ســنــوات، وهــي فرضية تستند  إلــى %3 

إليها أيضا توقعاته للميزانية التي عرضتها إدارته مؤخرًا.

أخبار في صور

14% ارتفاعًا في أرباح الصين 
الصناعية

استئناف الرحالت من مطاري غاتويك 
وهيثرو

برنامج ترامب االقتصادي مهّدد 
بنمو ضعيف

ارتفاع أسعار اللحوم )فرانس برس(مخاوف من تداعيات دخول أغذية فاسدة لألسواق )ياسر الزيات/فرانس برس(

الكويت ـ العربي الجديد

كــشــفــت وثــيــقــة حــكــومــيــة، حــصــلــت »الــعــربــي 
الــجــديــد« على نسخه منها، عــن إحــالــة نحو 
بتهمة  العامة  النيابة  إلــى  56 شركة كويتية 
إدخــالــهــا كــمــيــات كــبــيــرة مــن املــــواد الــغــذائــيــة 
الفاسدة للباد قبل شهر رمضان، الستغال 
هذا املوسم الذي يرتفع فيه الطلب من مراكز 

بيع السلع الغذائية.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة 
والصناعة الكويتية أن القائمة تشمل شركات 
املالية وتعتبر من  األوراق  مدرجة في ســوق 
كبرى الشركات القيادية، »إال أنها استخدمت 
ــيـــدة فــــي جـــلـــب ســـلـــع غــذائــيــة  ســمــعــتــهــا الـــجـ

منتهية الصاحية وإعادة تدويرها«.
منها  رفعت نسخة  التي  الوثيقة  وأوضــحــت 
إلى وزير التجارة الذي بدوره سيرفعها إلى 
مــجــلــس الــــــوزراء التـــخـــاذ الــــقــــرارات املــنــاســبــة 
لضبط األسواق وبحث مدى تورط أية جهات 
هـــذه  تـــمـــريـــر  فــــي  أخــــــرى  حــكــومــيــة  وإدارات 
للسوق  الشركات  بها  دخلت  التي  الصفقات 
دوالر، حــســب  مـــلـــيـــون  ــنــــحــــو59.4  بــ وقـــــــدرت 

البيانات الواردة بالوثيقة.
واشتركت مجموعة من الجنسيات اآلسيوية، 
إضــافــة إلـــى عـــدد مــن املــواطــنــن فــي اســتــيــراد 
أطــنــان مــن األغـــذيـــة الــفــاســدة نــهــايــة إبــريــل/
نـــيـــســـان املــــاضــــي قـــبـــل شـــهـــر رمــــضــــان وذلــــك 
لــتــغــطــيــة طــلــبــات الـــســـوق املــحــلــي مـــن الــســلــع 
الــغــذائــيــة املــتــنــوعــة، إال أن إحــــدى الــحــمــات 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

شـــهـــدت األســـــــواق الـــســـودانـــيـــة فـــوضـــى أدت 
إلـــى ارتـــفـــاع كــبــيــر فـــي أســـعـــار الــســلــع، خــال 
الفترة األخيرة، بسبب ضعف الرقابة، حسب 
الجديد«. وانتشرت في  »العربي  لـ  مواطنن 
تقاطعات الطرق الرئيسية »أسواق رمضان« 
ــا، مـــن دون تــحــديــد  ــارهـ ــعـ الـــتـــي تــبــايــنــت أسـ
ــل عـــشـــوائـــيـــة هـــذه  ســـقـــف مـــعـــن لـــهـــا، فــــي ظــ
األسواق وعدم التزامها الضوابط القانونية. 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك شــهــدت هـــذه األســـواق 
إقبااًل من املواطنن على عملية الشراء لتلبية 

احتياجات شهر رمضان.
وحــســب تـــّجـــار لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« ارتــفــع 
سعر كيلو اللحوم الحمراء إلى 110 جنيهات 
)الدوالر = 6.4 جنيهات رسميا( بداًل عن 80 
ارتــفــع جــوال  جنيها، أي بنحو 30 %. كــذلــك 
إلـــى 600 جنيه،  كــلــيــوغــرامــا  ــة 50  الــســكــر زنـ
باإلضافة إلى زيادة أسعار الدجاج والدقيق 
بإلزام  الحكومة  مواطنون  وطالب  والزيوت. 

الفوضى  لتحجيم  األســعــار  تحديد  الــتــجــار 
التي ضربت السوق ومواجهة جشع التجار.

وأكد املواطنون لـ »العربي الجديد« أن ارتفاع 
األسعار فاقم أزماتهم املعيشية، ال سيما في 
لــتــوفــيــر السلع  ظـــل غــيــاب أي دور حــكــومــي 
بـــأســـعـــار مـــنـــاســـبـــة.  وقـــــال املـــوظـــف بــإحــدى 
الــــوزارات الطيب أحــمــد لـــ »الــعــربــي الجديد« 
ــبـــاب ارتــــفــــاع األســــعــــار هو  ــرز أسـ ــ ــد أبـ إن أحــ
الــطــلــب املـــتـــزايـــد مـــن املـــواطـــنـــن عــلــى الــســلــع 
الحكومية  املــؤســســات  تــراجــع بعض  بسبب 
رمضان«  »مستلزمات  موظفيها  تسليم  عن 

ــتـــي كـــانـــت تــوفــرهــا املــؤســســة  الــســنــويــة، والـ
ــاط الـــشـــهـــريـــة  ــ ــسـ ــ ــاألقـ ــ ــا بـ ــنــــويــ الـــعـــمـــالـــيـــة ســ
عــلــى الــــراتــــب. وأضـــــاف أحــمــد أن هــــذا الــعــام 
تــراجــعــت بــعــض املــؤســســات عــن الــتــزامــاتــهــا 
التي  املالية  األزمــة  في شهر رمضان بسبب 
تــعــانــي مــنــهــا. وتـــابـــع أن املـــؤســـســـات الــتــي 
ــذا الــعــام  صـــرفـــت »مــســتــلــزمــات رمــــضــــان« هــ
لــغــيــاب بــعــض السلع  الــطــمــوح  جــــاءت دون 
األساسية من مكوناتها، والتي كانت تشمل 
السكر والــزيــوت واأللــبــان والــشــاي والدقيق 
واملشروبات الرمضانية املحلية واملستوردة.
واشتكت مواطنة أخرى، رفضت ذكر اسمها، 
مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة ومنها 
الدواجن والسكر والزيت، في الوقت الذي لم 

تدخل فيه أي زيادات لأجور. 
وكانت شركات الدواجن قد اتفقت على رفع 
أسعار الدجاج والبيض قبيل شهر رمضان، 
ما دعا جمعية حماية املستهلك إلى أن تطلق 
الــدواجــن ومنتجاتها،  دعــوى ملقاطعة شــراء 
ــا فـــي ظل  إال أن الــحــمــلــة لـــم تــحــقــق أهـــدافـــهـ
الحمراء،  اللحوم  ألســعــار  املستمر  االرتــفــاع 
ما اضطر املواطنن إلى اللجوء إلى اللحوم 
الــزيــادة في األسعار  البيضاء. وأرجــع تجار 
إلـــى كــثــرة الــطــلــب عــلــى الــســلــع ونــفــاد بعض 
ــا جـــعـــل الـــعـــرض  الـــكـــمـــيـــات مــــن األســـــــــواق، مــ
املــتــزايــد فــي موسم رمضان،  يقل عــن الطلب 
باإلضافة إلى ارتفاع سعر الــدوالر، ما يزيد 

أسعار السلع املستوردة. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــأكـــيـــدات بـــنـــك الــــســــودان  وعـ
املركزي ضخ كميات من النقد األجنبي، فقد 
قفز سعر الـــدوالر، خــال األيــام األخــيــرة، إلى 
حدود 18.4 جنيها في السوق املوازية، بعد 
ــان قـــد انــخــفــض بــشــكــل مــلــحــوظ خــال  أن كــ
 17.4 

ً
األســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، مــســجــا

جــنــيــهــا، فـــي حـــن يــبــلــغ ســعــره الــرســمــي في 
البنوك 6.4 جنيهات. وحسب جهاز اإلحصاء 
ــم فــي األســـعـــار نحو 

ّ
الــحــكــومــي بــلــغ الــتــضــخ

34.8% في شهر إبريل/ نيسان املاضي.

الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة عـــلـــى مـــــخـــــازن تـــعـــبـــئـــة الــســلــع 
الفاسدة  السلع  مــن  عـــددًا  اكتشفت  الــغــذائــيــة 
الــتــي تــمــيــزت بــرائــحــتــهــا الــنــفــاذة قــبــل إجـــراء 
الشركة عملية تغيير لها حتى تختفي منها 

رائحتها النفاذة.
وفي موازاة ذلك، قال الخبير االقتصادي علي 
الــبــدر، خــال حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
تــراخــي الــجــهــات الحكومية فــي إيــجــاد طرق 
الفاسدة  الغذائية  السلع  الكتشاف  متطورة 
قــبــل دخــولــهــا الــبــاد، أدى إلـــى ارتــفــاع أعـــداد 
املصابن بأمراض خطيرة داخل الباد خال 
ــر الـــذي أدى فــي غالبية  اآلونــــة األخـــيـــرة، األمـ

الحاالت إلى سفرهم وعاجهم في الخارج.
وأكـــد الــخــبــيــر االقــتــصــادي إبــراهــيــم املشعل، 
على أهمية رصد وزارة التجارة حاالت الغش 
والفساد بالسلع الغذائية قبل دخولها، حتى 

نتجنب مخاطر استهاكها باألسواق. 
وأوضح املشعل لـ »العربي الجديد« أن قطاع 
والصناعة  التجارة  لـــوزارة  التابع  املستهلك 

الكويتية مسؤوليته كبيرة في هذا اإلطار. 
ــمـــي،  ــيــــان رسـ وقـــــــال قــــطــــاع املـــســـتـــهـــلـــك فــــي بــ
صــدر أخيرًا، إنــه »خــال الحمات التي تقوم 
الــطــوارئ مــن ضبط  فــريــق  اإلدارة تمكن  بها 
منتجات شركات غذائية كبرى تحمل تواريخ 
ــيـــة تــــم تـــمـــديـــد صــاحــيــة  مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـ

استخدامها بما يخالف القانون«.
ــــاف أن الــكــمــيــات الــغــذائــيــة املــخــالــفــة تم  وأضـ
تخزينها في مخزن يقوم بتوزيع تلك املواد 
على الجمعيات التعاونية في وقت مبكر من 

التفات أحــد، وأشــار  الصباح حتى ال يجذب 
البيان إلــى أن فريق الــطــوارئ رفــع األمــر إلى 
وزير التجارة الذي بدوره قرر إحالة الشركات 

املخالفة واملتورطة إلى النيابة العامة.
وتــشــيــر الــوثــيــقــة الــحــكــومــيــة الـــتـــي حصلت 
املخالفات  عــدد  أن  الجديد«،  »العربي  عليها 
تــم تحويلها  التي  الــشــركــات  التي وقعت مــن 
للنيابة بلغ أكثر من 130 مخالفة وهو رقم لم 
تعتد عليه الـــوزارة ولــم يعلن مثل هــذا الرقم 

في املخالفات خال الـ 10 سنوات األخيرة. 
ــهــــرت آخــــر إحــصــائــيــة لـــــــوزارة الــتــجــارة  وأظــ
والصناعة إتاف 941 كغم، اشتملت على 830 
كغم مــن املـــواد الغذائية عــبــارة عــن معجنات 
مشكلة لعدم وجود تاريخ إنتاج، و108 كغم 
ــم إتـــافـــهـــا لـــعـــدم صــاحــيــتــهــا  ــن الــــدجــــاج تـ مـ
لاستهاك اآلدمي، و3 كغم من املواد الغذائية 

غير مطابقة للمواصفات.
ــار الــتــشــديــدات الــحــكــومــيــة ملــواجــهــة  وفـــي إطــ
ظـــاهـــرة تــهــريــب الــســلــع الـــفـــاســـدة إلــــى داخـــل 
الـــبـــاد، قــالــت وزارة الــداخــلــيــة الــكــويــتــيــة في 
بيان ســابــق، إن اإلبــعــاد اإلداري الــفــوري هو 
اإلجراء الحاسم الذي تتخذه وزارة الداخلية 
ضــد املتاجرين بــاألغــذيــة الــفــاســدة. وشـــّددت 
على اتخاذ اإلجراءات الرادعة بحق املخالفن 
ــــدت الــــــوزارة أنـــه ال أحــد  فـــي هـــذا الـــشـــأن، وأكـ
فـــــوق الـــقـــانـــون وال اســـتـــثـــنـــاء ألحـــــد حــيــنــمــا 
يتعلق األمر بأمن وأمان املواطنن واملقيمن 

وسامة غذائهم.
وأوضحت الداخلية، في بيانها أنها ستقوم 
بالتعاون  الفاسدة  األغــذيــة  بشن حملة ضــد 
مع البلدية وترتكز على ثاثة محاور، أولها 
ــذيـــن يتم  ــا يــخــص األفـــــــراد أو الـــشـــركـــات الـ مـ
ضبطهم ولهم سجل سابق في املخالفات، أما 
املحور الثاني فيتجه نحو مكافحة التخزين 
الـــخـــاطـــئ فـــي الــســكــن الـــخـــاص وتــعــمــد ذلــك 
املتبعة،  القانونية  اإلجـــراءات  على  لالتفاف 
الــتــعــاون بن  الثالث على  املــحــور  فيما يركز 

فرق الطوارئ ووزارة الداخلية.

فوضى في أسواق السودانالكويت: إحالة 56 شركة إلى النيابة التّجارها بأغذية فاسدة

ا مــنــهــا ملــنــحــهــا لـــذوي  ويــخــصــصــون جـــــزء
القربى والفقراء تعزيزا للتكافل االجتماعي.
وفي الوقت الذي اضطر فيه الكثيرون إلى 
ــادة املــيــزانــيــة املــخــصــصــة لــشــراء مــؤونــة  زيــ
الحاجيات  بــشــراء  آخـــرون  اكتفى  رمــضــان، 
الضرورية في انتظار أن تنخفض األسعار 

ــة واملـــجـــمـــعـــات  ــيـ ــبـ ــعـ عـــــــــادة األســــــــــــواق الـــشـ
الــتــجــاريــة حــركــة كــبــيــرة قــبــل بــدايــة الشهر 

حيث يزيد اإلقبال لتلبية حاجات األسرة. 
واستغل بعض التجار حلول شهر رمضان 
لــرفــع أســعــار املــــواد األســاســيــة، خــاصــة في 
ظل غياب مراقبة السلطات املختصة لحركة 

بعد مرور األيام األولى من رمضان. وتسبب 
عــدم صــرف رواتـــب املــوظــفــن والــعــمــال قبل 
بــأزمــة كبيرة خاصة  حلول شهر رمــضــان، 
لدى أصحاب الدخول املتدنية واملتوسطة، 
حــيــث عـــانـــى الــكــثــيــرون فـــي ســبــيــل تــوفــيــر 
حـــاجـــات أســـرهـــم لــشــهــر رمـــضـــان. وتــعــرف 

الــبــيــع والـــشـــراء فــي األســـــواق خـــال الــفــتــرة 
التي تسبق حلول الشهر الفضيل.

غير أن التجار ينفون هذه التهم ويؤكدون 
ــع قــيــمــة الــضــريــبــة عــلــى األربــــــاح في  أن رفــ
أن كانت %14،  لتبلغ 25% بعد  موريتانيا 
ورفــــع الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة املــضــافــة إلــى 

على  أثـــار سلبا   ،%10 كــانــت  أن  بــعــد   %16
ــة الــــتــــي ارتـــفـــعـــت  ــيــ أســــعــــار املــــــــواد األســــاســ

وخاصة املواد املستوردة.
ــقـــول الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، مــحــمــد ولــد  ويـ
ـــ »الـــعـــربـــي  مـــحـــمـــد األمـــــــــن، فـــــي حـــديـــثـــه لـــ
الجديد«، إن موريتانيا تستورد نحو %80 
من حاجاتها من املــواد الغذائية األساسية 
ــار مـــرتـــبـــطـــة بــالــعــمــات  ــ ــعـ ــ مــــا يـــجـــعـــل األسـ
األوقية  الــدوالر، حيثإأن  األجنبية وخاصة 
املــوريــتــانــيــة تــعــانــي مــن انــخــفــاض مستمر 
مقابل الدوالر وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار 

الكثير من املواد األساسية املستوردة.
ويضيف األمن أن حلول شهر رمضان أدى 
إلى تأجيل قرار خفض العملة املحلية أمام 
الدوالر حتى ال يؤثر ذلك على زيادة أسعار 

املواد األساسية في شهر رمضان. 
ويشير إلــى أن األوقــيــة فقدت نحو 7% من 
نحو  فــقــدت  بينما  املــاضــي،  الــعــام  قيمتها 
الــثــاث  الــســنــوات  خـــال  قيمتها  مـــن   %13
ارتــفــاع نسبة  أن  الخبير  األخــيــرة، ويعتبر 
ــاح  ــ الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة املــضــافــة واألربـ
ــــرت ســلــبــا على  والـــضـــرائـــب الــجــمــركــيــة، أثـ

مستوى األسعار في الباد.
وطـــالـــبـــت الــجــمــعــيــة املــوريــتــانــيــة لــحــمــايــة 
املستهلك السلطات بالتدخل من أجل الحد 
مــن ارتـــفـــاع األســـعـــار خـــال شــهــر رمــضــان، 
ــاذ تــدابــيــر ســريــعــة لــوقــف املــضــاربــة  واتـــخـ
والــــغــــاء فــــي الـــســـلـــع الـــرمـــضـــانـــيـــة وتـــدنـــي 

جودتها وفرض أسعار ثابتة.
التوصيات  من  الجمعية مجموعة  وقدمت 
ملــــواجــــهــــة الـــــغـــــاء والـــــحـــــد مـــــن تـــأثـــيـــراتـــه 
ومــنــهــا الـــدعـــوة إلــــى االبـــتـــعـــاد عـــن الـــشـــراء 
ــواق أو الــتــســوق وقــت  ــ الــعــشــوائــي مــن األسـ
الصيام وخاصة قبل اإلفطار ألنه يزيد من 
الــنــزعــة االســتــهــاكــيــة، ونــصــحــت الجمعية 
املستهلكن باالبتعاد عن مظاهر اإلسراف 
الفضيل، والشراء  الشهر  والتبذير في هذا 
من أسواق الجملة وأماكن توفر املنتج بدل 
االعتماد على دكاكن التجزئة التي تراهن 
ــن خـــال  ــن املــســتــهــلــكــن مــ عـــلـــى الـــتـــربـــح مــ
الــتــقــســيــط والـــتـــجـــزئـــة، وكـــــذا الـــتـــســـوق من 
قوائم معدة سلفا وشراء املنتجات الغذائية 
الطازجة بدل املعلبة أو املجمدة واالبتعاد 
عن مساحيق العصائر الصناعية والتأكد 
من ظروف وتخزين وتبريد املنتج الغذائي 

منعا لإلصابة بالتسممات الغذائية.

)األوقــيــة(،  المحلية  العملة  لخفض  الموريتانية  السلطات  تستعد 
الدوالر، حسب مصادر  إلى 30% أمام  بنسبة قد تصل  بشكل تدريجي، 
أرجعت  والتي  الجديد«،  لـ»العربي 
صندوق  ضغوط  إلــى  الخطوة 
محللين  وحسب  الــدولــي.  النقد 
ــة  ــي ــن، تــعــانــي األوق ــي اقــتــصــادي
مستمر  انخفاض  من  الموريتانية 
أدى  ما  الرئيسية،  العمالت  مقابل 
ــاع أســعــار الــعــديــد من  ــف ــى ارت إل
ــواد األســاســيــة الــمــســتــوردة.  ــم ال
إلى  أخيرًا،  األوقية،  سعر  وتراجع 

339.7 مقابل الدوالر.
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