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شهادات االستثمار تربك بنوك مصر
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

أربكت الزيادة الكبيرة في أسعار 
الفائدة، التي أقرها البنك املركزي 
ــبـــوع، مــعــامــات  املـــصـــري قــبــل أسـ
الــبــنــوك الــعــامــلــة فـــي الـــســـوق، الســيــمــا فيما 
يتعلق بشهادات االستثمار، التي تعد األكثر 
جذبًا ملدخرات املصريني، بينما باتت مهددة 

بعدم رفع نسبة العائد عليها.
ورفع البنك املركزي يوم األحد املاضي، سعر 
الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 16.75% على 
الودائع ألجل ليلة واحدة و17.75% لإلقراض، 
وذلك في أكبر زيادة منذ رفع الفائدة بنسبة 
3% دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه 
تــعــويــم الــجــنــيــه )تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف( في 

الثالث من نوفمبر/تشرين األول 2016.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــصــرفــيــة إن الــبــنــوك تعيد 
تسعير شهادات االستثمار، بعد الزيادة التي 

فاجأ بها البنك املركزي السوق، مشيرين إلى 
أن هناك قلقا من سحب املودعني األموال من 
الــشــهــادات الــحــالــيــة، انــتــظــارًا لــطــرح البنوك 
التي  الزيادة  شهادات بعائد أعلى. وأجبرت 
الفائدة عبر  املركزي في أسعار  البنك  أقرها 
قرار تعويم العملة، البنوك على زيادة العائد 
ــادات االســتــثــمــار بنسبة  ــهـ عــلــى مــخــتــاف شـ
وزارة  زادت  كــمــا   ،%20 إلـــى  كــبــيــرة وصــلــت 
استثمار  شــهــادات  على  العائد  سعر  املالية 
ــداًل مـــن %12  ــ بـ إلــــى %15.5  الـــســـويـــس  قـــنـــاة 
بــعــد تــنــامــي الــقــلــق مــن كــســر املــدخــريــن هــذه 
الشهادات. وجمعت الحكومة نحو 64 مليار 
الــصــرف  بــســعــر  مــلــيــارات دوالر   7.2( جــنــيــه 
آنــذاك( من شهادات استثمار قناة السويس 
الجديدة  التفريعة  حفر  لتمويل   ،2014 فــي 
للممر املاحي العاملي، رغم تأكيد العديد من 
الخبراء املاحيني عدم الجدوى االقتصادية 
للتفريعة. وقال مصدر كبير في وزارة املالية، 

إن الوزارة تعتزم زيادة أسعار فائدة شهادات 
قناة السويس إلى 17.5% هذه املرة، بدال من 
15.5% حــالــيــًا. وكــانــت الــبــنــوك املــصــريــة قد 
اتجهت في اآلونة األخيرة إلى خفض أسعار 
الــفــائــدة على شــهــادات االستثمار واألوعــيــة 
االدخارية املختلفة، لكن الزيادة األخيرة التي 
أقــرهــا الــبــنــك املــركــزي أثــــارت قلقًا كــبــيــرا من 
إحجام العماء عن شراء شهادات االستثمار.

ــة الـــخـــاصـــة إلـــى  ــاريـ ــتـــجـ ـــجــــأت الـــبـــنـــوك الـ ولـ
الــرســائــل الــتــرويــجــيــة عــبــر الــهــاتــف املحمول 
ــرة لــتــنــشــيــط  ــ ــيـ ــ )الــــنــــقــــال( خـــــال األيــــــــام األخـ
مــبــيــعــات  شـــهـــادات االســتــثــمــار الـــتـــي أعــلــن 
أغلب البنوك زيادتها. وتعد البنوك الخاصة 
األكــثــر قلقًا مــن تــســرب املـــودعـــني، خــاصــة أن 
أسعار الفائدة على األوعية االدخارية لديها، 
البنوك  في  املطروحة  كبيرة عن  بنسبة  تقل 
الحكومية وعلى رأسها بنكا األهلي املصري 
ومــصــر وهــمــا أكــبــر بــنــكــني فــي الـــبـــاد. وقــال 

العربي األفريقي إن  البنك  مسؤول كبير في 
شهادات  أسعار  تحريك  الــى  سيلجأ  »البنك 
االســتــثــمــار الــخــاصــة بــــه، وســيــتــم الــتــرويــج 
ــذاب عـــمـــاء جـــــدد، خـــاصـــة أن الــبــنــوك  ــتــ الجــ
ــصــدر شـــهـــادات بعائد 

ُ
الــحــكــومــيــة مــا تـــزال ت

الــحــكــومــي نهاية  بــنــك مــصــر  20%«. وأعـــلـــن 
ــمـــراره فـــي طــرح  ــتـ األســــبــــوع املـــاضـــي عـــن اسـ
أدواتــه االدخــاريــة بأسعار عائد تتراوح بني 

16% و20% حسب آجال الشهادات.
وجــاءت زيــادة أسعار الفائدة من قبل البنك 
ــــري، بـــعـــد مـــطـــالـــبـــة صـــنـــدوق  ــــزي املـــــصـ ــركـ ــ املـ
لخفض  الخطوة  هــذه  باتباع  الــدولــي  النقد 
مـــعـــدل الــتــضــخــم، الـــــذي وصــــل إلــــى %32.9 
خـــال إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي عــلــى أســـاس 
سنوي في زيــادة غير مسبوقة منذ عشرات 
السنوات، بينما أكد خبراء أن زيادة الفائدة 
الصعود  التضخم ملزيد من  دفــع  من شانها 

وتزايد حجم الديون.

عدن ـ العربي الجديد

اليمنية أحمد بن دغــر، أمس  افتتح رئيس الحكومة 
الجمعة، محطة توليد الكهرباء املمولة قطريا بقدرة 
انقطاعات  تقليل  على  ستعمل  والــتــي  مــيــغــاوات   60
الــتــيــار. وأكـــدت مــصــادر فــي كــهــربــاء عــدن لـــ »العربي 
الــجــديــد« أن اإلضـــافـــة الــجــديــدة لــلــتــولــيــد بـــقـــدرة 60 
مــيــغــاوات دخــلــت الــخــدمــة، وأنـــه مــن املــتــوقــع أن تقلل 

انقطاعات التيار من 20 ساعة إلى 5 ساعات يوميا.
وأشــعــل انــقــطــاع الــكــهــربــاء احــتــجــاجــات مستمرة في 
الباد( منذ  املؤقتة عدن )جنوبي  اليمنية  العاصمة 

20 مــايــو/أيــار الـــجـــاري، حــيــث تــواجــه املــديــنــة صيفًا 
شــديــد الــحــرارة ووصـــل عــدد ســاعــات انــقــطــاع التيار 

إلى 20 ساعة يوميا.
وتــعــانــي املــديــنــة نــقــصــًا فـــي تــولــيــد الــطــاقــة يــتــجــاوز 
مــيــغــاوات،   150 حاليًا  املــتــوفــر  التوليد  ويبلغ   ،%60
بينما الطلب على الكهرباء وصل إلى 370 ميغاوات، 
التيار خال  ارتفاع استهاك  للزيادة مع  قابل  وهــو 
فترة الصيف. وأدى تزايد انقطاع التيار، خال الفترة 
إلـــى تعطيل األعـــمـــال وانــعــكــاســات سلبية  املــاضــيــة، 
على املنشآت التجارية في مدينة ال تمتلك أية بدائل 
لــتــعــويــض فـــتـــرات انــقــطــاع الـــتـــيـــار. ويـــســـوء الــوضــع 

تأدية  عــن  تتوقف  الــتــي  الحكومية  املستشفيات  فــي 
خدماتها، ما ُيفضي إلى حدوث وفيات.

انقطاع  وأعلنت مــصــادر طبية عــن 7 وفــيــات بسبب 
بالتوقف،  مــهــددة  املستشفيات  إن  وقــالــت  الــكــهــربــاء. 

وناشدت الحكومة التدخل إلنقاذ املرضى.
وكــان مسؤول في الحكومة اليمنية قد أكد في بيان 
نشرته وكــالــة األنــبــاء الرسمية )ســبــأ( أول مــن أمس 
ألوامــر  تنفيذا  نشره  بعد  الوكالة  -حذفته  الخميس 
من رئاسة الــدولــة، وفــق ما أكدته مــصــادر- أن اليمن 
»يثمن عاليًا الدور األخوي الفاعل لألشقاء في دولة 
قــطــر أمـــيـــرًا وحــكــومــة وشــعــبــًا فـــي مــســاعــدة الــشــعــب 

الــيــمــنــي، ومـــا تــقــدمــه مــن إســهــامــات مــنــذ عــقــود وفــي 
مختلف املراحل لخدمة التنمية وتحقيق االستقرار، 
ــار الــتــحــالــف  ومــشــاركــتــهــا املــهــمــة واملــســتــمــرة فـــي إطــ
العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية«. 

ــاء فـــي الــبــيــان  ــا جــ ــه املــــســــؤول ذاتــــــه، بــحــســب مـ ــ ووجـ
الشيخ  »قــيــادة  بـــ لقطر  والــعــرفــان  التحية  املــحــذوف، 
القطري  ثاني وللحكومة والشعب  آل  تميم بن حمد 
على كل ما تقدمه من دعــم وإسناد لليمن وشعبها، 
وتعاطيها اإليجابي مع احتياجات وأولويات الشعب 
الــراهــنــة، وآخــرهــا تقديم محطة  اليمني فــي املــرحــلــة 

كهرباء للعاصمة املؤقتة عدن بقدرة 60 ميغاواط«.

عدن تفتتح محطة توليد كهرباء مّولتها قطر

زينة اليابان تنافس 
الصين في مصر

حمل زينة رمضان في مصر 
َ
ت

هذا العام بصمة يابانية من خالل 
ما يعرف بفن »األوريغامي«، الذي 

بات ينافس الصني على صناعة 
موسمية تنتعش في شهر الصوم.
و»األوريغامي« هو فن طي األوراق، 

الذي يرتبط بالثقافة اليابانية 

القديمة، حيث يعتمد على تحويل 
ورقة مسطحة إلى شكل ُمجسم 

من خالل تقنيات الطي يدويا دون 
استخدام آالت أو معدات. ورغم أن 
بدايات هذا الفن الياباني تعود إلى 
القرن السابع عشر امليالدي، غير 

أنه ال يزال حديث العهد بمصر، 
وفق ما قاله أحمد بخيت، الذي 
يعمل مصمما لفن األوريغامي.

صكوك ماليزية بـ 700 
مليون دوالر

أعلن البنك املركزي في ماليزيا، 
أمس الجمعة، أن الحكومة ستبيع 

صكوكا بقيمة ثالثة مليارات 
رنجيت )700 مليون دوالر( 

تستحق في 15 أغسطس/ آب 
2024. ومن املقرر أن تغلق عروض 

الشراء في 30 مايو/ أيار، وفق ما 
نقلته رويترز.

ارتفاع الثقة 
باالقتصاد التركي

قال معهد اإلحصاء التركي، أمس، 
إن مؤشر الثقة في اقتصاد البالد 

ارتفع للشهر الرابع على التوالي في 
مايو/ أيار الجاري، بزيادة بلغت 

1.1% على أساس شهري إلى 
100.5 نقطة. ويعكس املؤشر نظرة 

متفائلة آلفاق االقتصاد عندما 
يكون فوق مستوى 100 نقطة، في 
حني تكون النظرة متشائمة عندما 

يقل مستوى املؤشر عن ذلك.

صعود التضخم في اليابان
أظهرت بيانات حكومية، ارتفاعا 

في املؤشر األساسي ألسعار 
املستهلكني في اليابان في شهر 
إبريل/أيار بنسبة 0.3%، مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام املاضي، 
وهو أكبر زيادة للتضخم منذ 

عامني نظرًا الرتفاع أسعار الطاقة.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية 
واالتصاالت اليابانية في بيان، 

أمس، أن املؤشر األساسي ألسعار 
املستهلكني، والذي يستثني املواد 

الغذائية الطازجة، التي تتقلب 
أسعارها ارتفع للشهر الرابع على 

التوالي وسجل أعلى مستوى له 
منذ شهر إبريل/نيسان عام 2015.

اتفاقات طيران مع إيران
قالت وزارة النقل واالتصاالت 

النرويجية في بيان أمس الجمعة، 
إن النرويج والدنمارك والسويد 

ستتفاوض مع إيران نهاية مايو/
أيار الجاري لتحديث وتحرير 

اتفاقيات للطيران التجاري. 
وال تسير شركتا الطيران 

االسكندنافيتان الكبريان »ساس« 
و»اير شاتل« النرويجية رحالت 

جوية إلى إيران في الوقت الراهن. 
فيما أقدمت شركات طيران أوروبية 

على استئناف رحالتها، بعد رفع 
العقوبات الدولية.

أخبار

موظفو 
البرتغال
يُضربون

نظم املوظفون الحكوميون في البرتغال، أمس، إضرابًا عن العمل ملدة 24 ساعة للمطالبة بتحسني األجــور وظــروف العمل، وهو ما تسبب في تعطل 
الخدمات بعدة قطاعات أبرزها التعليم والصحة. وألغى عدد من املدارس املتوسطة والثانوية اليوم الدراسي، وفق شبكة »إيه بي سي« األميركية، فيما 
أقدمت املستشفيات على تأجيل إجراء الجراحات غير العاجلة بسبب اإلضراب. وجاء اإلضراب بناء على دعوة االتحاد الوطني للعمال الحكوميني، الذي 
يضم قرابة 300 ألف موظف مدني، وذلك للمطالبة برفع املرتبات واألجر اإلضافي والحصول على إجازة ملدة 35 ساعة أسبوعيًا لكل العاملني في الدولة، 
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اقتصاد

D D

صنعاء ـ فاروق الكمالي

تــخــتــفــي مـــظـــاهـــر اســـتـــقـــبـــال شــهــر 
رمــــــضــــــان تــــمــــامــــا فــــــي األســــــــــواق 
وال  معروضة  بضائع  ال  اليمنية، 
تــمــور وال إقـــبـــال عــلــى الـــشـــراء فـــي ظـــل تــأخــر 
ــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــنــاس  ــقــ الــــرواتــــب وتـــدنـــي الــ
الثالث  عامها  دخلت  التي  الحرب  واستمرار 
دون تــوقــف، فيما تــفــاقــمــت انــعــكــاســات وبــاء 
الكوليرا الــذي أصــاب أســواق الخضروات في 
مقتل. وخـــال جــولــة فــي أســـواق الــخــضــروات 
والــشــراء.  للبيع  تــام  توقف  ياحظ  بصنعاء، 
ــواق  ــ ــبــــر أســ ــو أكــ ــ ــــوق »ذهــــــبــــــان«، وهــ ــــي ســ وفــ
اليمنية،  العاصمة  في  والفواكه  الخضروات 
يــشــتــكــي الـــبـــائـــعـــون مـــن تـــوقـــف حـــركـــة الــبــيــع 
ــرا وبـــعـــد  ــيــ ــولــ ــكــ ــفـــشـــي الــ ــبـــب تـ والـــــــشـــــــراء بـــسـ
ــراء الــخــضــروات  تــحــذيــرات طــبــيــة بتجنب شــ

باعتبارها ناقل للوباء.
وقال محمد حسان، تاجر خضروات بالجملة، 
»العربي الجديد«: »أكبر موسم ينتعش فيه  لـ
ســـوق الــخــضــروات هــو شــهــر رمـــضـــان، حيث 
الــخــضــروات  شـــراء  بكثافة على  الــنــاس  يقبل 
بكميات كبيرة وبمختلف أنواعها، وسيكون 
هــــذا أســــوأ مــوســم عــلــى اإلطــــــاق. لــقــد تــوقــف 
سوق الخضروات بشكل تام منذ مطلع مايو/ 

أيار الجاري بسبب الكوليرا«.
وأكــد تجار خــضــروات فــي أســـواق صنعاء أن 
تحذيرات  بسبب  توقفت  تجارتهم  مــن   %90
ــاء الــكــولــيــرا عـــن طــريــق  األطـــبـــاء بــانــتــشــار وبــ
الخضروات والفواكه، وأن أغلب التجار نقلوا 
جنوب  كلم   100( ذمـــار  مدينة  إلــى  تجارتهم 
صنعاء( حيث ال ينتشر الوباء ولم يعلن عن 
وفـــيـــات. وأعــلــنــت األمــــم املــتــحــدة قــبــل يــومــن، 
الــراهــن بأكبر وبــاء  الــوقــت  فــي  اليمن يمر  أن 

الجزائر ـ حمزة كحال

قــــال مـــراقـــبـــون إن الــحــكــومــة الــثــامــنــة عــشــرة 
للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، التي 
رفــــع عــنــهــا الــســتــار أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، 
كــّرســت مــبــدأ »الــااســتــقــرار« الـــذي طغى على 
السنوات  فــي  االقــتــصــاديــة  القطاعات  تسيير 
املاضية، على اعتبار أن أكثر املسؤولن الجدد 
هم من اإلداريــن الذين ال يتوفر أكثرهم على 

مؤهات قوية تدعمه إلدارة ملفات الدولة.
ــيـــة، بــاتــت  ــثــــرة الـــتـــعـــديـــات الـــحـــكـــومـ ــع كــ ــ ومــ
ــرح وعـــــامـــــات االســـتـــفـــهـــام  ــطــ ــاؤالت تــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
تــرســم حــــول املــخــطــط الــــذي وضــعــه الــرئــيــس 
انتخابه  منذ  املشهد  عــن  الغائب  الــجــزائــري، 
لعهدة رئاسية رابعة في إبريل/نيسان 2014، 

ملــرض الكوليرا فــي تــاريــخــه. وأوضـــح منسق 
املساعدات اإلنسانية لليمن في األمم املتحدة، 
جــيــمــي مــاكــغــولــدريــك، أن دوائــــر الــصــحــة في 
اليمن سجلت خــال األســابــيــع األخــيــرة أكثر 
من 35.5 ألف حالة إصابة محتملة بالكوليرا، 

مشددا على أن الثلث منهم على األقل أطفال.
وذكـــر املــســؤول األمــمــي أن مــا ال يقل عــن 361 
شخصا توفوا خال هذه الفترة جراء املرض، 
مبينا أن حــاالت املــوت تم رصدها في 19 من 
أصـــل 22 مــحــافــظــة يــمــنــيــة. وتــعــتــبــر صنعاء 
أكثر  الــحــوثــيــن،  جماعة  لسيطرة  الخاضعة 
ــيـــث الـــتـــعـــرض  ا مــــن حـ املـــــــدن الـــيـــمـــنـــيـــة ســـــــوء
للمرض، بحسب بيان ملنظمة الصحة العاملية.
ويــقــول األطـــبـــاء إن الــخــضــروات نــاقــل رئيس 
ــدرت مــنــظــمــات دولــيــة،  ــ لــوبــاء الــكــولــيــرا. وأصـ
مــنــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــاملـــيـــة، تــحــذيــرات 
بتجنب شراء الخضروات، أو أن يتم تعقيمها، 
وفـــي ظــل عـــدم قــــدرة الــكــثــيــريــن عــلــى التعقيم 

فإنهم يتوقفون عن الشراء.
العاصمة من  إلــى أســواق  وتأتي الخضروات 
ــزارع فـــي مــحــيــطــهــا الـــريـــفـــي، وتـــوجـــد أكــبــر  ــ مــ
املـــــــزارع فـــي مــنــطــقــة »الـــرحـــبـــة« بــبــلــدة »بــنــي 
ــاه الـــصـــرف  ــيــ ــارث« بــــجــــوار أحــــــــواض مــ ــ ــحــ ــ الــ
الــصــحــي. وتــســقــى بــعــض مــــزارع الــخــضــروات 

ملـــواجـــهـــة األزمـــــــة املـــالـــيـــة. وعـــصـــفـــت حــكــومــة 
رئــيــس الـــــــوزراء الــجــديــد عــبــد املــجــيــد تــبــون، 
بــوزراء القطاعات االقتصادية الذين لم يعمر 
أغلبهم أكثر من 12 شهرا فوق كراسيهم، في 
ــام منذ  وقــت تعيش فيه الــجــزائــر أصــعــب األيـ
وصــول الرئيس الحالي إلى سدة الحكم قبل 
النفط  عـــائـــدات  بــتــهــاوي  تتمير  إذ  ســنــة،   18

ــــرف الــــصــــحــــي، وفــــــق تـــأكـــيـــدات  ــــصـ بـــمـــيـــاه الـ
ملزارعن وتجار ومنظمات دولية.

وأكــد مسؤول االتــصــال في منظمة يونسيف 
»العربي الجديد«،  بصنعاء محمد األسعدي، لـ
أن »محطة معالجة مياه الصرف الصحي في 
العاصمة صنعاء كانت تقوم بتحويل فضات 
اإلنسان إلى سماد صالح ومياه يستخدمها 
ــون فـــي ري مـــــزارع الـــخـــضـــروات، لكن  ــزارعــ املــ
املحطة توقفت بسبب الحرب وعدم تزويدها 
بالوقود، ونتيجة لذلك يقوم املزارعون بشفط 
مياه املجاري غير املعالجة بواسطة مولدات 

وري مزارعهم«.
ويــقــول خــبــراء فــي علم السموم، إن استخدام 
مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي غـــيـــر املـــعـــالـــجـــة فــي 
ري الــخــضــروات ســبــب رئــيــس النــتــشــار وبــاء 

الكوليرا ومختلف األوبئة واألمراض.
ويلجأ املــزارعــون إلــى ري مـــزارع الخضروات 
بــمــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي، بــســبــب شـــح املــيــاه 
الــجــوفــيــة الــصــالــحــة فــي الــيــمــن الــتــي يصنف 
مناخها ضــمــن املــنــاخ الــجــاف وشــبــه الــجــاف 
فــقــط وال  لفترتن  األمــطــار  وتــتــســاقــط عليها 

تلبي احتياجات السكان.
إب )وسط  األمنية بمدينة  السلطات  وأعلنت 
الـــبـــاد(، نــهــايــة إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، عن 
ضبط مجموعة مزارعن في ضواحي املدينة 
يسقون الخضروات من مياه الصرف الصحي. 
 وال تــقــتــصــر تــأثــيــرات الــكــولــيــرا عــلــى ضــرب 
ــة الــبــيــع  ــركــ ــــف حــ ــوقـ ــ ــروات وتـ ــ ــــضـ ــخـ ــ ســــــوق الـ
ــاء مــئــات الــعــاطــلــن  ــوبـ ــراء، فــقــد حــــرم الـ ــشــ والــ
مــن فــرص عمل مؤقتة كــانــت توفرها أســواق 
الــخــضــروات خـــال شــهــر رمــضــان، فــضــا عن 

ضرب تجارة مئات الباعة املتجولن.
ــالــــد درهــــــــم، مــــوظــــف بـــمـــديـــنـــة تــعــز،  وقـــــــال خــ
ــا مــوظــف وراتــبــي ال  »الــعــربــي الــجــديــد«: »أنـ لـــ
ــــد تــوقــفــت  يــكــفــي لــتــغــطــيــة االحـــتـــيـــاجـــات، وقـ
الــرواتــب منتصف العام املــاضــي، وحتى منذ 
مــا قبل الــحــرب كنت فــي كــل عــام أعمل مؤقتًا 
في بيع الخضروات خال شهر رمضان حيث 

 أكبر من رواتب عام كامل«.
ً
توفر لي دخا

وتابع: »ال أملك أي فرصة أخرى لتوفير املال 
وإعالة أسرتي املكونة من 4 أوالد سوى بيع 
الخضروات  أســواق  توقفت  وقد  الخضروات، 
تــمــامــا بــســبــب وبــــاء الــكــولــيــرا وفــقــدت فرصة 

مهمة، ال أدري كيف أتصرف«.
ــال مــواطــنــون فـــي الــعــاصــمــة املــؤقــتــة عــدن  وقــ
)جــنــوب الــبــاد(، إنــه مــع انتشار الكوليرا في 
عن  السكان  امتنع  وفــيــات،  وتسجيل  املدينة 
شـــراء الــخــضــروات الــتــي تــتــكــدس فــي أســـواق 

املدينة وال تجد مشترين.

الجبهة  وغليان  والتضخم  البطالة  وارتــفــاع 
االجتماعية.

وحــســب الــخــبــيــر االقــتــصــادي وأســـتـــاذ علوم 
أحمد  الجزائر  بجامعة  االقتصادي  التسيير 
م، فإن »الحكومة الجديدة كشفت عن غياب 

ّ
كا

أن  يعقل  ال  إذ  املالية  األزمـــة  ملواجهة  مخطط 
 

ٌ
نغير 3 وزراء للمالية في ظرف 3 سنوات كل

جـــاء بــتــوجــهــات وبــرامــج مختلفة عــن األخـــر، 
 3 التي عرفت  للفاحة  بالنسبة  الشيء  نفس 
املالية  األزمـــة  بــدايــة  وزراء منذ 2015 أي منذ 
في وقت تحدثت فيه الحكومات السابقة عن 
جــعــل قــطــاع الـــزراعـــة قــاطــرة تــقــود االقــتــصــاد 

الوطني لتعويض تهاوي عائدات النفط«.
ــــي غـــــــــــادرت الـــقـــطـــاعـــات  ــتـ ــ وعـــــــن األســــــمــــــاء الـ
املتحدث في تصريح  يــرى نفس  االقتصادية 

لـ »العربي الجديد« أن ذهــاب وزيــر الصناعة 
الــســابــق عــبــد الـــســـام بــــوشــــوارب يـــعـــود إلــى 
ســبــبــن األول هـــو عـــجـــزه عـــن تــحــريــك عجلة 
الـــقـــطـــاع حــيــث فــضــل الــــدخــــول فـــي صـــراعـــات 
ــــوزراء وحــتــى املستثمرين عـــوض إزالـــة  مــع الـ
العقبات التي باتت تنخر قطاع الصناعة كما 
فــســاد وتبييض  قــضــايــا  فــي  اســمــه  أن ورود 
و»تسريبات  بنك«  »الخليفة  لألموال كقضية 
بنما« عجلت بذهابه بالرغم من كونه مقربا 

من محيط الرئيس بوتفليقة.
 أما وزير الطاقة نور الدين بوطرفة وبالرغم 
مــن نجاحه نوعا مــا فــي الــخــارج إال أن فشله 
الطاقة  قطاع  في  االستثمار  ملف  تسيير  في 
الذي تريد الحكومة إطاقه عاجا خاصة في 
مجال الطاقات املتجددة يعد السبب الرئيس 
م. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

ّ
لــتــنــحــيــتــه، وفـــــق رأي كـــــــا

بتنحية وزيــر املالية الحاجي بابا عمي بعد 
م إن بابا عمي ذهب 

ّ
سنة من تعيينه، قال كا

الــحــكــومــة الجديد  ضحية خــافــه مــع رئــيــس 
ــواال لــتــمــويــل مــشــاريــع  ــ حـــن رفــــض مــنــحــه أمــ
الحكومية مــؤخــرا خــال إشـــراف عبد  السكن 
املــجــيــد تــبــون عــلــى قــطــاع اإلســكــان وبالتالي 

يستحيل أن يقبله في تشكيلته الحكومية.
املغادرين  حــول  تطرح  التساؤالت  كانت  وإذا 
لــلــحــكــومــة مـــن الــحــكــم، فــــإن الـــداخـــلـــن لقصر 
لتسيير  الحكومة(  )قصر  سعدان«  »الدكتور 
ــــي هــــــذا الـــظـــرف  ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ ــقــــطــــاعــــات االقــ الــ
ـــرســـم حــولــهــم كــذلــك 

ُ
ــتـــصـــادي الـــصـــعـــب، ت االقـ

الــعــديــد مــن عــامــات االســتــفــهــام كــونــهــم غير 
معروفن بالنسبة للرأي العام.

حــيــث فــضــل الــرئــيــس الـــذي يعطيه الــدســتــور 
ــل الــــحــــكــــومــــة  ــيــ ــكــ ــشــ ــتــ كــــــــل الــــــصــــــاحــــــيــــــات لــ
تـــرقـــيـــة مــحــافــظــي واليـــــــات بــصــفــة »إداريـــــــن 
تــكــنــوقــراطــيــن« مــن خــريــجــي مــدرســة اإلدارة 
الــجــزائــريــة، إلــى صــف الــــوزراء كما هــو الحال 
مع وزير التجارة الجديد أحمد ساسي الذي 
ــة تـــلـــمـــســـان، بـــاإلضـــافـــة  ــ ــان عـــلـــى رأس واليــ ــ كـ
إلــــى وزارة اإلســـكـــان الـــتـــي ُعــــن عــلــى رأســهــا 
محافظ والية عنابة يوسف شرفة، ومحافظ 

القادر بوعزقي على رأس  البليدة عبد  واليــة 
وزارة الــفــاحــة والــصــيــد الــبــحــري، ومــحــافــظ 
واليــــة وهــــران عــبــد الــغــانــي زعــــان عــلــى رأس 
قــطــاع األشــغــال العمومية والــنــقــل. كــل هــؤالء 
ــة الـــجـــزائـــريـــة  ــ ــــدرسـ ــن خـــريـــجـــي املـ الــــــــــوزراء مــ
لــــإدارة تــدرجــوا فــي الــجــمــاعــات املحلية قبل 
أن يعينوا كمحافظن. وجاء لوزارة الصناعة 
بــــدة مــحــجــوب، الــنــائــب الــبــرملــانــي عـــن حــزب 
الوطني  الــتــحــريــر  الــجــزائــري جبهة  الــرئــيــس 
العلوم االقتصادية،  الذي يعد خريج جامعة 
أما وزير الطاقة الجديد واملدير العام لشركة 
توزيع  فــي  املختصة  الحكومية  »ســونــلــغــاز« 
الكهرباء والغاز، فهو مصطفى قيطوني الذي 
ُعن منتصف يونيو/حزيران 2016 على رأس 

الشركة خلفا لنور الدين بوطرفة.
بـــ »ســونــلــغــاز« سنة 1970  والــتــحــق قيطوني 
بعد تحصله على شــهــادة مهندس دولــة في 
الــطــاقــة وتـــدرجـــه فــي مــنــاصــٍب داخـــل الشركة 

طيلة عقود من الزمن. 
فــي جامعة  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ  ويـــرى 
الجزائر عبد العالي رزاقــي، إن »تعين أربعة 
مــن مــحــافــظــي الـــواليـــات لــم يـــأت عــلــى أســاس 
الكفاءة بل على أساس املكافأة، ألن الواليات 
التي كانوا يشرفون عليها سجلت أعلى نسبة 

مشاركة في االنتخابات البرملانية األخيرة«.
البليدة  الــواليــات )عنابة وهــران  تلك  وعرفت 
ــان( فــــــوزا كـــاســـحـــا لـــحـــزب الــرئــيــس  ــمـــسـ ــلـ وتـ
راويــة  الرحمن  عبد  تعين  وحــول  بوتفليقة، 
وزارة  رأس  على  الجزائر  في  الضرائب  مدير 
املـــالـــيـــة، قــــال رزاقـــــي لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن 
البديل،  لغياب  بالنظر  متوقعا  كــان  تعيينه 
القائمة  كل  بوتفليقة  الرئيس  استهلك  حيث 
الــتــي كــانــت مقترحة فــي الــســابــق بعدما عن 
مدير الخزينة سابقا بابا عمي السنة املاضية 

واآلن حان الدور على مدير الضرائب.
ويتوقع رزاقي أال تصمد هذه الحكومة حتى 
االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة املــــقــــررة فـــي إبـــريـــل/

الكبيرة  الرهانات  إلــى  بالنظر   ،2019 نيسان 
التي تنتظرها.

الرباط ـ مصطفى قماس

تدعو وزارة االقتصاد واملالية املغربية إلى البحث عن فرص 
ألسماك اململكة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، من 
أجل حل االرتهان للسوق األوروبية. وتعتبر دراسة أنجزتها 
مــديــريــة الــــدراســــات والــتــوقــعــات املــالــيــة، أن تــنــويــع األســــواق 
يخفف من ارتهان املغرب للسوق األوروبية، التي يتسم طلبها 

باالستقرار.
املنتجات  فــرص تصدير  تــنــاولــت  الــتــي  الــدراســة  وتشير تلك 
السمكية إلــى دولــة الخليج، إلــى أن هــذه األخيرة التي تشهد 
ارتــفــاعــا فــي اســتــهــاك تــلــك املــنــتــجــات، يمكن أن تشكل مــاذا 
في  لألسماك  منتج  أول  املغرب  ويعتبر  املغاربة.  للمصدرين 
القارة األفريقية، ويحتل املركز الخامس والعشرين في العالم، 

حسب املكتب الوطني للموانئ.
إلى  السمك يصل  مــن  املغربي  اإلنــتــاج  أن  إلــى  املكتب  ويشير 
مليون طن، ويمثل ما بن 2 و3% من الناتج اإلجمالي املحلي.
ــــادرات املــمــلــكــة مــن تــلــك املــنــتــجــات فــي الــعــام  وبــلــغــت قيمة صـ
نــحــو 58% من  يــمــثــل  مـــا  مــلــيــار دوالر،  قـــرابـــة 1.59  املـــاضـــي 

املنتجات الغذائية.
أنه  الجديد«،  »العربي  عليها  اطلعت  التي  الــدراســة  وتسجل 
ــاك، إال أن الكميات  ــمـ ــم ارتـــفـــاع صـــــادرات املــغــرب مــن األسـ رغـ

املوجهة لدول مجلس التعاون الخليجي ظلت متواضعة.
وقفزت صادرات العالم من األسماك إلى بلدان الخليج من 786 
مليون دوالر في عام 2004 إلى 1.9 مليار دوالر في عام 2014.

غير أن حصة املغرب في تلك السوق على مدى العشرين عاما 
األخيرة، ظلت متراوحة بن 0.3 و0.4%، حيث يأتي في املركز 
34 ضمن مزودي الخليج باألسماك. وتفيد بأن البلدان األكثر 
حــضــورا فــي ســـوق األســمــاك الخليجي هــي تــايــانــد والهند 
أن مشتريات  إلــى  39%، مشيرة  إلــى  بنسبة تصل  وفــيــتــنــام، 
دول الخليج من األسماك تتكون من األسماك الطرية واملجمدة 

بنسبة 50%، بينما يتشكل الباقي من املصبرات واملحار.
العربية  ــارات  واإلمــ السعودية  العربية  أن  الــدراســة  وسجلت 

تــســتــحــوذان عــلــى 80% مــن مــشــتــريــات الــخــلــيــج مــن األســمــاك 
الطرية، غير أن املغرب يبقى بعيدا عن هذه السوق.

ويبقى حضور مصبرات األسماك املغربية هامشيا في سوق 
الخليج، حيث ال يمثل ســوى 2% في اإلمـــارات العربية و%1 
في السعودية. وتذهب الدراسة إلى أن بلدان الخليج حريصة 
على الجودة، ما يقتضي من املصدرين املغاربة بذل مجهود 
في التسويق من أجل التعريف بمنتجات اململكة، مؤكدة أنه 
رغم املشاكل اللوجستية وعدم االطاع على عرض املغرب من 
املنتجات البحرية، يمكن أن تمنح أسواق الخليج فرصا مهمة 

للمصدرين.
وتاحظ أن منطقة الخليج تتوفر على مستوردين وموزعن 
تطوير  في  املساهمة  يمكنهم  الدولية،  باملنتجات  درايــة  لهم 
عبر  يمكن  أنــه  إلــى  املــغــربــيــة، مشيرة  للمنتجات  ســوق جيد 
الرؤية  السوق الخليجية الوصول إلى أســواق آسيوية تدعم 
الرامية إلى تنويع الشركاء التجارين وعدم االرتهان ملصادر 
الصيد  قطاع  في  الفاعل  املسفيوي،  سعيد  ويعتقد  بعينها. 
الخليج رهــن بحل  إلــى دول  التصدير  أن  املــغــربــي،  الــبــحــري 
»العربي الجديد«، إلى أن ذلك  مشكلة النقل البحري. وأشار لـ
يستدعي التسريع بإطاق خطوط بحرية مع تلك الدول، بما 

يساعد على رفع مستوى التبادل التجاري.
الــســعــودي، تشغيل خط   - املــغــربــي  األعــمــال  ويبحث مجلس 

بحري ُينتظر أن يرفع حجم التبادل التجاري بنحو %20.
واتــفــق الــبــلــدان أخــيــرًا، على أن يــبــادر رجـــال األعــمــال املغاربة 
والـــســـعـــوديـــن بــإنــشــاء »شـــركـــة املــمــلــكــتــن لــلــنــقــل الــبــحــري«، 
برأسمال يصل إلى 415 مليون ريال سعودي، بغرض تسيير 
السفينة  تنجز  أن  الطرفان  وخطط  البلدين.  بن  بحري  خط 
الواحدة 12 رحلة في العام الواحد، حيث سيتكون األسطول 
بــدايــة مــن 3 ســفــن، تــصــل حــمــولــة كــل واحــــدة منها إلـــى 2850 
حاوية. ويراد للشركة أن توسع نشاطها كي تعمل في النقل 
نــحــو دول أخـــرى وتــأجــيــر الــســفــن، عــلــى اعــتــبــار أن مطلقيها 
يتطلعون إلى أن تصبح وسيلة لتعزيز التبادل التجاري على 

الصعيدين الثنائي والدولي.

الكوليرا تغيّب مالمح 
رمضان عن أسواق اليمن

خطة التنمية: وزير لكل واليةحكومة الجزائر... إداريون لتسيير االقتصاد في عز األزمة

يُنتج المغرب مليون طن سمك سنويًا )Getty(توقف أغلب تجار الخضروات عن أعمالهم )صالح العبيدي/فرانس برس(

)Getty( الرئيس الجزائري عيّن الحكومة الثامن عشرة له

أسماك المغرب تبحث عن حصة بالخليج

لم تتوقف تأثيرات 
الكوليرا التي انتشرت في 
اليمن عند ضرب أسواق 

الخضروات وتوقف 
حركة البيع والشراء، بل 
حرمت مئات العاطلين 

من فرص عمل مؤقتة 
يوفرها موسم رمضان 

في كل عام

الكويت: رفع تعرفة 
الكهرباء لنشر الترشيد

قال وكيل وزارة الكهرباء واملاء في الكويت 
محمد بوشهري، إن الهدف األساسي 

لقانون التعرفة الجديدة للكهرباء واملاء هو 
نشر ثقافة ترشيد االستهالك ال جباية 
األموال، موضحا أن قيمة التعرفة مهما 
ارتفعت لن تعادل القيمة الفعلية لتكلفة 

اإلنتاج.
وقال بوشهري في لقاء مع وكالة األنباء 

الكويتية )كونا( أمس، إن توفير ما مقداره 
10% من االستهالك يوفر نحو 1.8 مليون 

دوالر يوميا، أي ما يعادل 640 مليون 
دوالر سنويا، مضيفا أنه من املتوقع ارتفاع 

معدل االستهالك خالل السنوات املقبلة.
ومع بداية تطبيق قانون التعرفة الجديدة، 

أشار إلى إطالق الوزارة حملة توعوية 
بعنوان »استهلك بمسؤولية«.

أرامكو تنفق 18 مليار دوالر 
في األميركيتين

قالت شركة موتيفا إن شركة أرامكو 
السعودية تنوي إنفاق 18 مليار دوالر في 

السنوات الخمس القادمة لتوسيع عملياتها 
في األميركيتني مع التركيز على وحدتها 

األميركية املتخصصة في تكرير النفط 
موتيفا إنتربرايزيز.

ووصفت موتيفا التقديرات البالغة 18 
مليار دوالر بأنها »إطار عام للفرص« 

لزيادة طاقة التكرير والتفرع إلى 
الكيماويات وتوسيع عملياتها التجارية 
والتسويق والوجود املتميز في السنوات 

الخمس القادمة.

حمالت تفتيشية مكثفة 
لضبط األسعار في قطر

أعلنت وزارة االقتصاد والتجارة في قطر 
عن خطة حمالت تفتيشية مكثفة وواسعة 
على مدار الساعة  قبيل وخالل وبعد شهر 
رمضان املبارك لتغطي كافة مناطق الدولة 

ومختلف القطاعات واألنشطة التجارية، 
في مسعى ملراقبة مدى تقيد املزودين 

بالتزاماتهم تجاه املستهلك.
وستغطي الحمالت التفتيشية املجمعات 
التجارية واالستهالكية ومراكز بيع املواد 

التموينية واألعالف، واملطاعم والكافتيريات 
واملطابخ الشعبية، ومحال بيع مستلزمات 

التجميل والعطورات، ومحال بيع 
الخضراوات والفواكه باألسواق املركزية، 
ومحال بيع الذهب واملجوهرات واملعادن 

الثمينة، ومحال الخياطة. 

يونكر: ترامب لم يكن حادًا 
تجاه التجارة األلمانية

نفى رئيس املفوضية األوروبية جان كلود 
يونكر أمس الجمعة، أن يكون الرئيس 
األميركي دونالد ترامب قد أدان بشدة 

سياسات أملانيا التجارية خالل اجتماع 
في بروكسل يوم الخميس. وكانت تقارير 

إعالمية أملانية ذكرت أن ترامب استنكر 
سياسات برلني ووصفها بأنها »سيئة 

للغاية« وملح إلى رغبته في تقييد مبيعات 
السيارات األملانية في الواليات املتحدة.
وقال يونكر في صقلية قبل بدء قمة 

مجموعة السبع التي تضم قادة الواليات 
املتحدة وأملانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا 
واليابان وكندا: »لم يقل إن األملان يتصرفون 

بشكل سيئ«. ووصف يونكر التقارير 
: غير 

ً
الصحافية بأنها مبالغ فيها، قائال

صحيح أن ترامب كان حادًا تجاه أملانيا في 
حديثه.

اليونان تقترب من 
اتفاق مع الدائنين

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي 
لقناة »سي إن بي سي« أمس، إن اليونان 

ودائنيها سيتوصلون إلى اتفاق حول 
ديونها مع اقتراب املوعد النهائي ملدفوعات 

الديون املستحقة على البالد. ولم يتمكن 
الدائنون األوروبيون وصندوق النقد الدولي 

من االتفاق حول الدين العام اليوناني 
في اجتماعهم األخير، كما أدت القضايا 

السياسية مثل االنتخابات املقبلة في أملانيا 
إلى تأخير هذا االتفاق. ووفقًا للمسؤول، 

فإن مدفوعات الديون املستحقة على البالد 
في يوليو/تموز سوف تضمن التوصل إلى 

اتفاق خالل حوالى ثالثة أسابيع. ويتعني 
على اليونان تسديد حوالى 8 مليارات 

يورو )8.96 مليارات دوالر( لدائنيها في 
يوليو/تموز. ومن املقرر أن يجتمع وزراء 

مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي 
يوم 15 يونيو/حزيران من أجل التوصل 

إلى اتفاق. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

250
»أنــقــذوا  منظمة  ــذرت  ح
من  يومين  قبل  األطفال«، 
في  الكوليرا  مرض  تحول 
ندرة  بسبب  وباء  إلى  اليمن 
المياه الصالحة للشرب وشح 
أن  وذكرت  الطبية.  المواد 
حتفهم  لقوا  شخصًا   250
هــذا  ــي  ف ــرض  ــم ال بسبب 

الشهر.

تونس ـ فرح سليم

تــــتــــجــــه الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــتــــونــــســــيــــة إلـــــى 
ف 

َ
تــخــصــيــص وزيــــر لــكــل مــحــافــظــة يكل

لها،  املخططة  املشاريع  نسق  بمتابعة 
لــه اجتماعات دوريـــة مع  على أن تكون 
املــســؤولــن املــحــلــيــن واملــجــتــمــع املــدنــي 

لرفع تقارير نهائية لرئاسة الحكومة.
ح لها رئيس 

ّ
وتأتي هذه الخطوة التي مل

تسجيل  بعد  الشاهد  يوسف  الحكومة 
لكل  املخصصة  املشاريع  تنفيذ  تباطؤ 
االستغال  حيز  دخولها  وتعطل  جهة 
ألســـبـــاب قـــد تـــكـــون بــســيــطــة عــلــى غـــرار 

املستشفيات والطرق ودور الخدمات.
وقال رئيس الحكومة في اللقاء الدوري 
ــوع  ــبــ ــافـــظـــن األســ ــاملـــحـ الــــــــذي جـــمـــعـــه بـ
املـــاضـــي إن هــنــاك لــجــنــة داخــــل رئــاســة 
الحكومة تعمل على املشاريع التنموية 
ــات، مــوضــحــا أنــــه سيتم  فـــي كـــل الــــواليــ
ــر بــمــتــابــعــة املـــشـــاريـــع  ــ تــكــلــيــف كــــل وزيــ
التنموية في كل محافظة من محافظات 
ــع الــلــجــنــة  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــالــــتــــعــــاون مـ

املشكلة داخل رئاسة الحكومة.
واعتبر الشاهد أن هذا اإلجراء سيسّهل 
املشاريع  التي تعترض  اإلشــكــاالت  حل 
أســرع  فــي  الــبــاد  فــي مناطق  التنموية 

ل اإلدارات املركزية.
ّ

وقت عبر تدخ
وتــــوجــــد فــــي تــــونــــس 24 واليــــــــة، فــيــمــا 
تتكون حكومة الشاهد من 26 وزيرا و14 
كاتب دولـــة، وهــو مــا يزيد نجاعة هذه 
التنمية  الستنهاض  الحكومية  الخطة 
فـــي الـــجـــهـــات، وفــــق الــعــديــد مـــن خــبــراء 
االقــتــصــاد. ويــــرى الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
مــحــمــد صـــالـــح الـــجـــنـــادي أن الــحــكــومــة 
مـــطـــالـــبـــة بـــإنـــشـــاء مـــنـــصـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الحلول  وإيجاد  املشاريع  تقدم  ملتابعة 
للمشاريع املعطلة منذ 2011، مشيرا إلى 
أن تكليف وزير بمتابعة نسق املشاريع 
فــي كــل مــحــافــظــة سيمكن مــن مساعدة 

املــســؤولــن املــحــلــيــن الـــذيـــن يــواجــهــون 
صــعــوبــات فــي حــل بــعــض اإلشــكــالــيــات 
العقارية أو القانونية عبر التوجه نحو 
هذه  لتجاوز  املعنية  املــركــزيــة  اإلدارات 

الصعوبات في ظرف وجيز.
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى تــســريــع نــســق إنــجــاز 
ــال الــجــنــادي في  املــشــاريــع املــخــطــطــة، قـ
تــصــريــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــذا 
اإلجــراء يمّكن الحكومة من خلق فرص 
عــمــل إضــافــيــة فــي الــجــهــات بــاعــتــبــار أن 
ــــواب تشغيل  إنـــجـــاز املــشــاريــع يــفــتــح أبـ
البناء واإلنــشــاء وغيرها من  فــي  كبرى 

االختصاصات املتعلقة بهذا املجال.
وأوضح الخبير االقتصادي أن التسريع 
فـــي تــنــفــيــذ املـــشـــاريـــع يــجــنــب الــحــكــومــة 
نـــفـــقـــات إضـــافـــيـــة قــــد تــتــكــبــدهــا بــســبــب 
التراجع  نتيجة  املــشــاريــع  كلفة  ارتــفــاع 
املستمر في سعر العملة املحلية مقابل 
ــلـــقـــت تــونــس  الـــعـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة. وأطـ
منصة إلكترونية هي األولى من نوعها 
»كـــبـــران.كـــوم« تتيح مراقبة  اســـم  تــحــت 
املشاريع الحكومية، في مسعى لحوكمة 
عمليات اإلعمار في الدولة التي تعاني 

من أزمة اقتصادية.
ــاء الـــرســـمـــيـــة عــن  ــ ــبـ ــ ونـــقـــلـــت وكــــالــــة األنـ
للمراقبن  التونسية  الجمعية  رئــيــس 
العمومين بلحاج عيسى قوله إن هذه 
املــنــصــة تــحــتــوي عــلــى بــيــانــات خــاصــة 
بأكثر من 200 مشروع حكومي  تتعلق 

تتوزع على 9 محافظات.
وأشار إلى أن املشاريع في تلك املناطق 
تــقــدر قــيــمــتــهــا بــأكــثــر مـــن مــلــيــار ديــنــار 
)410 ماين دوالر( وأن البيانات تتعلق 
عمليات  وانتهاء  بداية  بتاريخ  أساسا 

التشييد والتكلفة ومصادر التمويل.
وأكــــــد عــيــســى أن املـــنـــصـــة ســـتـــزيـــد مــن 
تــعــزيــز مــتــابــعــة املـــواطـــنـــن لــلــمــشــاريــع 
العامة عبر تقييمها وإبــداء الرأي فيها 
ــتـــجـــاوزات  ــــاالت والـ ــ ــــاغ عـــن اإلخـ ــ واإلبـ

املــتــعــلــقــة بــتــنــفــيــذهــا. وبـــحـــســـب عــضــو 
ــبـــرملـــان نــــور الـــديـــن بـــن عــــاشــــور، فــإن  الـ
بطء تقدم املشاريع الحكومية املبرمجة 
على مــدار السنوات املاضية أجج حالة 
االحتقان في الجهات التي باتت ال تثق 

في مصداقية الحكومات املتعاقبة.
وأوضــــح عــضــو الــبــرملــان فــي تــصــريــح لـ 
مسؤولي  تكليف  أن  الجديد«  »العربي 
الـــحـــكـــومـــة بــمــتــابــعــة إنــــجــــاز املـــشـــاريـــع 
ــيـــة ملــتــابــعــة  ــتـــرونـ ــاء مـــنـــصـــة إلـــكـ ــ ــشـ ــ وإنـ
تقدمها سيجعل العملية أكثر شفافية، 
الفــتــا إلـــى أن أعــضــاء الــبــرملــان ينقلون 
باستمرار ألعضاء الحكومة الصعوبات 
نتيجة  املحلية  السلط  تواجهها  الــتــي 
تعثر إنجاز مشاريع ُرصدت اعتماداتها 
مــنــذ أكــثــر مـــن 5 ســـنـــوات تــضــم الــطــرق 

والجسور واملستشفيات واملدارس.
الــتــنــمــيــة  وزارة  ــيــــات  ــائــ إحــــصــ ووفــــــــق 
املـــحـــلـــيـــة، فـــــإن قــيــمــة مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة خــــال الـــعـــام الــــجــــاري، تــقــدر 
مليار   1.92( دينار  مليارات   4.7 بنحو 
دوالر(، بينما كانت العام املاضي تقدر 
مليار   1.39( دينار  مليارات   3.4 بنحو 

دوالر(.
وتــشــكــو مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
تشمل  التي  للشفافية  كلي  شبه  غياب 
جــمــيــع مـــراحـــل إنـــجـــازهـــا، خــاصــة بعد 
ــنـــوات  ــهــــرت فــــي الـــسـ ــتــــي ظــ املــــشــــاكــــل الــ
األخــــــيــــــرة وتـــتـــعـــلـــق بـــتـــكـــلـــفـــتـــهـــا الـــتـــي 
تضاعفت فــي بــعــض األحــيــان وتــراجــع 
جـــــــــودة إنـــــجـــــازهـــــا وضـــــعـــــف الــــرقــــابــــة 

الحكومية عليها.
مبادرة  إلــى  لانضمام  تونس  وتسعى 
الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة فــــي قـــطـــاع الــبــنــاء 
والتشييد، التي انطلقت منذ عام 2012، 
املنضوية  البلدان  على مساعدة  للعمل 
تــــحــــت رايــــتــــهــــا عــــلــــى تــــقــــديــــم وإنــــجــــاز 
مشاريع بنية تحتية ذات جــودة عالية 

مع التحكم في التكاليف.

تقارير عربية

استهالك

تونسمال وسياسة

تجارة

عيّن رئيس الحكومة 
ثالثة وزراء من محافظي 

الواليات بالجزائر

هـــبـــط الــجــنــيــه اإلســـتـــرلـــيـــنـــي إلـــى 
أدنى مستوى في أسبوعني أمس 
الــجــمــعــة بــعــدمــا أظــهــر اســتــطــالع 
الــذي يتقدم  الــفــارق  للرأي تقلص 
بـــه حــــزب املــحــافــظــني املــنــتــمــيــة له 
رئيسة الــوزراء تيريزا مــاي، على 
حزب العمال املعارض، بشدة قبل 
الشهر  جرى 

ُ
التي ست االنتخابات 

املــقــبــل، بــيــنــمــا ارتــفــعــت الــعــمــالت 
ــة بــعــد  ــ ــيـ ــ املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـلـــع األولـ

تعافي أسعار النفط.
وارتفع الني إلى أعلى مستوى في 
ثالثة أيــام أمــام الــدوالر في الوقت 
ــــيــــورو أيــضــا.  ــذي صــعــد فــيــه ال ــ الـ
وانـــخـــفـــض اإلســـتـــرلـــيـــنـــي بــأكــثــر 
دوالر،   1.2861 ــــى  إل  %0.5 مـــن 
ــا ســـجـــلـــه الــجــنــيــه  ــ ــلــــى مـ وهــــــو أعــ
سبتمبر/أيلول  منذ  اإلسترليني 

العام املاضي.
وارتفعت العمالت املرتبطة بالنفط 
مــثــل الــــــدوالر الــكــنــدي والــكــرونــة 
الـــنـــرويـــجـــيـــة بـــدعـــم مــــن الــتــعــافــي 

املحدود في أسعار الخام.

تعافي 
العمالت 
المرتبطة 

بالنفط
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ــات الــــتــــســــويــــق  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ أضـــــــحـــــــت عـ
والـــتـــجـــارة عــبــر قـــنـــوات الــتــواصــل 
تــنــطــوي  األردن،  فـــي  االجــتــمــاعــي 
عــلــى عــمــلــيــات نــصــب واحـــتـــيـــال كــثــيــرة، وقــع 
ضحيتها عـــدد كــبــيــر مــن املــواطــنــن، فــي ظل 
ضعف الــرقــابــة على هــذا الــنــوع مــن التجارة، 

وما تحمله من مخاطر على املستهلكن.
وانتشرت في اآلونة األخيرة عمليات الترويج 
اإلنترنت،  شبكة  باستخدام  وخــدمــات  لسلع 
ــنــــن بــشــكــل  واالتـــــصـــــال مـــبـــاشـــرة مــــع املــــواطــ
ــال  ــ عـــشـــوائـــي عـــبـــر الـــهـــواتـــف الـــنـــقـــالـــة، وإرســ
الــرســائــل الــنــصــيــة لــلــتــرويــج لسلع وخــدمــات 
بــأســعــار مــنــافــســة، ضــمــن مـــواصـــفـــات يــدعــي 
القائمون على تلك الحمالت بأنها ذات جودة 

عالية وال يوجد لها مثيل في السوق.
مثل  مــواد مختلفة  الترويج  وتشمل عمليات 
كهربائية وغيرها،  وأجهزة  التجميل  معدات 
واملنتجعات  الــعــقــارات  تملك  مــثــل  وخـــدمـــات 
من  العديد  فــي شراكها  وقــع  التي  السياحية 
املـــواطـــنـــن. ويـــقـــول املـــواطـــن عــبــدالــلــه عــفــونــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه وقــع ضحية إلحــدى  لـــ
الشركات، التي تروج بيع منتجعات سياحية 
العربية  الــدول  بمساحات صغيرة في بعض 
للمشتري  يمكن  أنــه  أقنعته  باألقساط، حيث 
استثمار العقار لصالحه وتحقيق عائد مادي 
جــيــد، لــكــنــه ســرعــان مــا اكــتــشــف حقيقة عــدم 
صدق هذه الحملة الترويجية، وبشق األنفس 
وبمساعدة مسؤول في الدولة استعاد املبلغ 

الذي دفعه نقدًا.
ــة أم زيـــــــد، فـــإنـــهـــا تــتــلــقــى  ــنــ وبـــحـــســـب املــــواطــ
باستمرار عبر هاتفها الشخصي عروضًا من 
محالت تجارية وشــركــات تدعي توفير سلع 
تطرح ألول مرة في السوق وبأسعار مناسبة 
منزلها  إلى  املشتريات  تلك  إيصال  وإمكانية 

مباشرة والتسديد عند استالم البضاعة.
»العربي الجديد« إنها تخشى  وتقول أم زيد لـ
من أن تكون تلك السلع مقلدة وغير صالحة، 
وربما تنطوي على مخاطر أكبر على الصحة 
ــان عــائــلــتــهــا  والـــســـالمـــة الـــعـــامـــة، وبــالــتــالــي فــ
الــشــراء بــهــذه الطريقة وأهمية  أشـــارت بــعــدم 
الــشــراء مــن مــحــالت تــجــاريــة مــعــروفــة ويمكن 

محاسبتها إذا اقتضت الحاجة.

تجارة غير مشروعة 
الرقابة  مديرية  مدير  الطالفحة،  علي  ويقول 
الجديد«  »العربي  لـ األردن،  األســواق في  على 
ــــح مــن  ــرويـ ــ ــتـ ــ الــــتــــجــــارة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة والـ إن 
خـــالل اإلنــتــرنــت ومــخــتــلــف قـــنـــوات الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي تــخــضــع لــلــرقــابــة قـــدر املستطاع 
التساع الفضاء اإللكتروني، لكن من الصعوبة 
السيطرة عليها ومالحقة كافة القائمن على 
املمارسات غير املشروعة. ويضيف الطالفحة 
أن املديرية تتابع حمالت الترويج والتسويق 
من خالل اإلنترنت ويتم إحالة املخالفن وغير 
للقضاء،  الــالزمــة  التصاريح  على  الحاصلن 
الــشــركــات تحصل على  أن بعض  إلــى  مشيرًا 
ــة، فــيــمــا الــغــالــبــيــة تعمل  الــتــراخــيــص الــــالزمــ
القانون  أن  إلــى  بطرق غير مشروعة. ويشير 
ألزم أي جهة تريد تسويق وترويج أي سلعة 
أو خدمة، مراجعة الجهات املختصة للحصول 
عــلــى املــوافــقــات الـــالزمـــة، وذلـــك ضــمــانــة لحق 
املــســتــهــلــك فـــي شـــــراء ســلــعــة آمـــنـــة وســلــيــمــة، 
ــال وجـــود  وإمــكــانــيــة الـــرجـــوع لــلــبــائــع فـــي حــ
خــلــل. ويــتــابــع أن وزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والتموين تتلقى شكاوى من مواطنن وقعوا 
أن  وتبن  إلكترونية،  تجارية  ضحية ألعمال 
السلع غير صالحة وربما عدم تسلمها لتلك 
. ويـــقـــول إن مــالحــقــة مــرتــادي 

ً
الــســلــعــة أصـــــال

الـــتـــجـــارة بـــاســـتـــخـــدام اإلنـــتـــرنـــت واملــخــالــفــن 
للقانون ليست سهلة، األمر الذي يفرض على 
املــواطــنــن عـــدم الـــشـــراء إال مــن خـــالل محالت 
تــجــاريــة مــعــروفــة وخــاضــعــة لــلــرقــابــة وتلتزم 

بالقانون.

تشريعات غير مكتملة 
»العربي الجديد« إن  لـ ويقول مسؤول أردنــي 
البيئة التشريعية التي تنظم عمليات التجارة 

قــــال مـــســـؤولـــون كـــبـــار فـــي تــركــيــا إن أنــقــرة 
اقــتــرحــت على مــوســكــو، رفــع حظر مفروض 
ــبـــنـــدورة( خــالل  عــلــى صـــــادرات الــطــمــاطــم )الـ
إنتاجها  الــتــي ال تستطيع روســيــا  املــواســم، 
فيها، وإبقائه في األوقات األخرى في مسعى 

لحل خالف تجاري بن البلدين.
ــتــــصــــادي تــــركــــي بــــارز  وأضــــــــاف مــــســــؤول اقــ
لرويترز، أمس الجمعة: »لن يكون من السهل 
إيجاد حل بشأن هذه القضية على الرغم من 

املقترح التركي«.
ــرة مــطــلــع األســـبـــوع  ــقــ ووقـــعـــت مــوســكــو وأنــ

اإللــكــتــرونــيــة غــيــر مــكــتــمــلــة حــتــى اآلن، ومــن 
الـــضـــروري إنــجــاز قــانــون الــدفــع اإللــكــتــرونــي، 
املشتريات  وقيمة  الــفــواتــيــر  دفــع  يتيح  الـــذي 
بواسطة اإلنترنت، فيما ال يوفر الحماية من 
املــمــارســات املخلة بــأطــر الــتــجــارة واالحــتــيــال 

على املواطنن.
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ ــم  ــ ــجـ ــ حـ أن  املــــــــســــــــؤول  ــــف  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
ــتــــي تـــتـــم بـــشـــكـــل ســـلـــيـــم فــي  اإللــــكــــتــــرونــــيــــة الــ
دوالر  مــــلــــيــــون   280 حـــــوالـــــى  ــلـــغ  ــبـ يـ األردن 
ســـنـــويـــًا، وغــالــبــيــتــهــا تــنــفــق عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
مــثــل الـــحـــجـــوزات الــفــنــدقــيــة وتـــذاكـــر الــطــيــران 
ــــود تــقــديــرات  وغـــيـــرهـــا، مــشــيــرًا إلــــى عــــدم وجـ
بحجم عمليات شراء السلع محليًا من خالل 
يتم توفير سبل  أن  »نأمل  اإلنترنت. ويتابع: 
الــحــمــايــة لــلــمــســتــهــلــكــن مـــن أعـــمـــال الــتــجــارة 

التي تستنزف جيوب املواطنن  اإللكترونية، 
إتاحة  وكذلك  واالحتيال  للنصب  وتعرضهم 
املـــجـــال لــلــشــخــص املــتــضــرر مــقــاضــاة الــجــهــة 
الــتــي أوقــعــت بـــه«. ومــن املــقــرر تطبيق قانون 
جديد لحماية املستهلك في السابع عشر من 
يونيو/حزيران املقبل، للحد من حاالت الغش 
التجاري، ومساعدة املستهلكن في استعادة 
جهوده  القانون  يركز  فيما  املــاديــة،  حقوقهم 
بطرق  تجري  التي  التجارية  العمليات  على 

تقليدية.

مطالب بحماية المستهلكين
االنتشار  أن  املستهلك  حماية  جمعية  وتــرى 
الــكــبــيــر لــلــتــســويــق والـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة، 
 
ً
وارتـــفـــاع شــكــاوى املــواطــنــن، يتطلب تــدخــال

املاضي، إعالنًا مشتركًا يقضي برفع العوائق 
التجارية  العالقات  على  املفروضة  والقيود 
بن البلدين، وذلــك عقب لقاء رئيس الــوزراء 
الــتــركــي، بــن عــلــي يــلــدريــم، نــظــيــره الــروســي، 
ديــمــيــتــري مــيــدفــيــديــف، فــي إســطــنــبــول على 
هـــامـــش قــمــة مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي 

للبحر األسود.
وقـــال يــلــدريــم إن شــهــر مــايــو/ أيـــار الــجــاري 
الــتــجــاريــة مع  الــقــيــود  إلــغــاء جميع  سيشهد 
روسيا، في مجاالت املقاوالت واالستشارات 
ــيــــة، ووكـــــــــــاالت الــــســــفــــر، واملــــؤســــســــات  ــنــ ــفــ الــ

واملناقصات  الــفــنــادق،  وتشغيل  السياحية، 
إضافة  األخشاب،  تصنيع  وشركات  العامة، 

إلى مجاالت أخرى.
وفـــي مــا يــخــص الــقــيــود الــروســيــة املــفــروضــة 
على الطماطم التركية، أوضح رئيس الوزراء 
 إزالة تلك القيود تحتاج إلى بعض 

ّ
التركي أن

 تــركــيــا تــحــتــرم رغــبــة الــحــكــومــة 
ّ
الـــوقـــت، وأن

الروسية في تطوير إنتاجها املحلي من هذه 
السلعة.

وقــــال مــســؤولــون روس فــي وقـــت ســابــق من 
الشهر الجاري، إن بعض القيود على واردات 
البندورة من تركيا ستظل قائمة »بشكل ما« 

خالل السنوات الثالث إلى الخمس القادمة.
وتــشــيــر الــبــيــانــات الــتــجــاريــة إلــــى أن تــركــيــا 
مــن  دوالر  مـــلـــيـــون   260 قــيــمــتــه  مــــا  تــــصــــدر 
لــروســيــا ســنــويــًا، أي حــوالــى %80  الطماطم 

من إجمالي صادراتها الزراعية لها.
ــلــــى تــطــبــيــع  ــرة ومــــوســــكــــو عــ ــ ــقــ ــ ــكــــف أنــ ــعــ وتــ
الـــعـــالقـــات، الـــتـــي تـــضـــررت بــعــد أن أســقــطــت 
تــركــيــا طــائــرة حــربــيــة روســيــة فــي نوفمبر/ 
الــقــيــود  الـــثـــانـــي 2015. لــكــن بــعــض  تــشــريــن 
الــتــجــاريــة الــروســيــة عــلــى الــســلــع الــتــركــيــة ما 

زالت قائمة.
وكــــان الــرئــيــســان الـــروســـي فــالديــمــيــر بوتن 
والـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، اتــفــقــا في 
وقت سابق على حل شامل إلزالة القيود عن 

التجارة البينية.
وتعد تركيا إحــدى أكبر أســواق الــذرة وزيت 
دوار الشمس الروسي، في املقابل يعد القمح 
الــروســي أحــد أهــم مــصــادر إمـــدادات مطاحن 
الدقيق في تركيا، واشترت تركيا في الفترة 
وفبراير/شباط   2016 يوليو/تموز  بــن  مــا 

2017 نحو مليوني طن من القمح الروسي.
)رويترز، نوفستي(

وفحص السلع املباعة. ويشير إلى أن الجمعية 
للمواطنن  تحذير  رســائــل  باستمرار  تصدر 
بعدم الشراء من خالل اإلنترنت، إال من جهات 
إذا  إليها  الرجوع  ويمكن  ومرخصة  معلومة 

اقتضت الحاجة.
حماية  جمعية  عضو  العبادي،  سهم  ويقول 
»الحكومة  إن  الجديد«  »العربي  لـ املستهلك، 

التي تستطيع السيطرة على املواقع اإلخبارية 
إخضاع  بإمكانها  والفيسبوك  اإللــكــتــرونــيــة 
ــي لــلــرقــابــة،  ــرونـ ــتـ ــكـ الـــتـــرويـــج والـــتـــســـوق اإللـ
ومحاسبة املخالفن للقانون وحماية حقوق 
املــواطــنــن«. ويــضــيــف الــعــبــادي أن الــعــروض 
التي تقدم للمواطنن من خالل التسويق عبر 
اإلنترنت مغرية، من حيث انخفاض األسعار 
وأصناف السلع، التي ال يوجد لها في الغالب 

مثيل في السوق كأدوات العناية الشخصية.
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  االتــــــصــــــاالت  وزارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
ــرًا مــن  ــ ــــؤخـ املــــعــــلــــومــــات حـــــــذرت املــــواطــــنــــن مـ
الــتــعــرض لالحتيال مــن خــالل اإلنــتــرنــت، بما 
في ذلك عمليات الدخول في مسابقات مالية 
وهمية، ما أوقع البعض فيها من خالل الرغبة 

في الكسب والثراء السريع.

ضبط المعامالت 
أنه  االقــتــصــادي  الخبير  ويــرى حسام عايش 
البــــد مـــن إطـــــالق بـــرامـــج تــوعــيــة لــلــمــواطــنــن 
بــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــتــســويــق والـــتـــرويـــج 
اإللكتروني وأهمية الشراء من أماكن معروفة 
ملرة  التعامل مع جهات عارضة تظهر  وعــدم 

وتختفي.
ويــشــيــر عــايــش فـــي تــصــريــحــات خــاصــة إلــى 
التجارة  متطلبات  إنجاز  في  اإلســراع  أهمية 
ــل، حـــتـــى تــــوفــــر مــظــلــة  ــامـ ــكـ ــة بـــالـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ اإللـ
حماية للمواطنن، وبالتالي محاسبة كل من 
يستخدم اإلنترنت للتسويق والتجارة بطرق 
باملستهلكن  اإليــقــاع  وبقصد  مــشــروعــة  غير 

واالحتيال عليهم.
ــقـــديـــرات معينة  ويــلــفــت إلــــى أنــــه ال تـــوجـــد تـ

اإلنــتــرنــت داخـــل األردن،  الــتــجــارة عبر  لحجم 
واالحتيال  النصب  عمليات  هــو  الظاهر  لكن 
فيما هناك تعامالت صحيحة، لكنها تحتاج 

ملزيد من الضبط.
العرب«،  »املــرشــدون  دراســة ملجموعة  وكانت 
ــواق االتــصــاالت  املتخصصة فــي دراســــات أسـ
في املنطقة العربية، أظهرت أن ما يقارب %45 
األردن  فــي  الــذكــيــة  الــهــواتــف  مــن مستخدمي 
اإللكترونية  الــتــجــارة  إلــى  باللجوء  يــقــومــون 

لشراء حاجياتهم.
الــدراســة الــصــادرة منتصف 2015،  وبحسب 
فإن التجارة اإللكترونية والدفع اإللكتروني 
فــــــي طـــريـــقـــهـــمـــا لـــلـــنـــمـــو والـــــتـــــوســـــع خــــالل 
اإلنترنت  انتشار  على ضوء  املقبلة،  املرحلة 

والهواتف الذكية على نطاق واسع.

ترويج خادع

تركيا تطالب روسيا برفع جزئي لحظر الطماطم

قانون حماية المستهلك يركز على ضبط التجارة التقليدية )فرانس برس(

)Getty( الضريبة تشمل مشتقات التبغ ومشروبات الطاقة)مسؤولون روس يتوقعون استمرار الحظر على الطماطم خمس سنوات )األناضول

)Getty( الغاز اإليراني ال يصل المناطق الشمالية

أغلب المشتريات عبر 
اإلنترنت تتعلق بالمالبس 
والمستلزمات الشخصية

قويًا من قبل الحكومة ملواجهة هذه املشكلة، 
ــتــــالف  ــلــــى اخــ ــــي تــــضــــر بـــاملـــســـتـــهـــلـــكـــن عــ ــتـ ــ الـ

شرائحهم.
ويـــقـــول رئـــيـــس الــجــمــعــيــة، مــحــمــد عــبــيــدات، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي  لـــ
واسع جدًا، لكن ما يعنينا هو السوق األردني، 
وما يشهده من عمليات نصب واحتيال على 
املـــواطـــنـــن بـــاملـــتـــاجـــرة بــالــســلــع والـــخـــدمـــات 

والتسويق لها من خالل اإلنترنت.
ويــضــيــف عــبــيــدات أن تــنــامــي هــــذه الــظــاهــرة 
يــتــطــلــب إنـــشـــاء وحـــــدة خـــاصـــة داخـــــل وزارة 
الصناعة والتجارة، مهمتها متابعة التجارة 
الترويج  ذلــك  فــي  بما  اإلنــتــرنــت  عبر  املحلية 
والـــتـــســـويـــق ومــحــاســبــة كـــل مـــن يـــقـــوم بــهــذه 
لــلــقــانــون ومحاسبة  مــخــالــف  األعـــمـــال بشكل 

التجارة اإللكترونية تدخل األردن 
من باب االحتيال

طهران ـ العربي الجديد

قــال حميد رضــا عــراقــي، مساعد وزير 
النفط اإليراني لشؤون الغاز، إن بالده 
تعتزم رفع دعوى قضائية أمام محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة ضــد تــركــمــانــســتــان إذا 
رفــضــت خــفــض أســـعـــار الـــغـــاز، مشيرًا 
إلى أن استمرار إيران في االستيراد من 
عشق آباد مرهون بخفض األسعار في 

املستقبل.
وأضـــــاف عـــراقـــي فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
أنــبــاء الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة »ارنــــا«، 
معهم  اتفاقية  »لــديــنــا   : الجمعة  أمــس 
فسنستورد  الــغــاز  سعر  خفضوا  ولــو 

حتمًا منهم«.
ــلـــك إيــــــــران حــــقــــواًل كـــبـــيـــرة لــلــغــاز  وتـــمـ
ــبــــالد، لكنها  الــطــبــيــعــي فـــي جـــنـــوب الــ
تــــســــتــــورد الـــــغـــــاز مـــــن تـــركـــمـــانـــســـتـــان 

ـــالل  خـ ـــًا  خــــصــــوصـ  ،1997 عــــــــام  ــنــــذ  مــ
فــصــل الــشــتــاء، لــتــوزيــعــه فــي أقاليمها 
عــدم وجود  الشمالية، السيما في ظل 
أنابيب للغاز اإليراني في هذه املناطق.
ــــن إيــــــــران  ــب بــ ــشــ ــد نــ ــ وكـــــــــان خــــــــالف قــ
بسبب  املاضي  الشتاء  وتركمانستان 
تصل  بمستحقات  آبــاد  عشق  مطالبة 
إثــره  1.8 مليار دوالر، قامت على  إلــى 
اإلمـــدادات  شركة »تركمان غــاز« بقطع 
عـــن املــنــاطــق الــشــمــالــيــة اإليـــرانـــيـــة بما 

يصل إلى 9 مالين متر مكعب يوميًا.
وبــحــســب املـــســـؤولـــن اإليـــرانـــيـــن فــإن 
البرد  »تركمان غاز استغلت في 2007 
ــارس الـــــــذي اجــــتــــاح 20 مــحــافــظــة  ــ ــقـ ــ الـ
إيرانية، وقامت خالفًا لالتفاقية املبرمة 
برفع سعر الغاز تسعة أضعاف، وذلك 
من 40 دوالرًا إلى 360 دوالرًا لكل ألف 

متر مكعب«.

أعــلــنــت املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
االنتقائية  الضريبة  نظام  تطبيق  عن 
اعتبارًا من 11 يونيو/ حزيران املقبل، 
في خطوة تستهدف من خاللها تعزيز 
إيـــراداتـــهـــا الــتــي تــضــررت كــثــيــرًا جــراء 

هبوط أسعار النفط عامليًا.
ونـــشـــرت املــمــلــكــة، نــظــام الــضــريــبــة في 
ــــرى«، أمـــــس الــجــمــعــة،  ــقـ ــ جــــريــــدة »أم الـ
الضريبة  يــبــدأ تطبيق  أن  املــقــرر  ومــن 
تــاريــخ نشرها. و»أم  بعد 15 يومًا مــن 
للبالد،  الرسمية  الجريدة  هي  القرى« 
الــتــي تــنــشــر فــيــهــا الــحــكــومــة الـــقـــرارات 
أن تبلغ  املــمــلــكــة  ــادرة. وتـــتـــوقـــع  ــ ــــصـ الـ
اإليرادات السنوية للضريبة االنتقائية 
مــلــيــار   2.13( ريـــــال  ــيـــارات  ــلـ مـ  8 نــحــو 
باملنتجات  خاصة  والضريبة  دوالر(. 
التي تتسبب في أضــرار على الصحة، 

الطاقة  ومــشــروبــات  الــتــبــغ  كمشتقات 
فيما   ،  %100 ضريبتها  ستبلغ  الــتــي 
ستكون 50% على املشروبات الغازية.

ــق مــجــلــس الــــشــــورى الـــســـعـــودي،  ــ ووافــ
فـــي 16 إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، على 
مشروع فرض الضريبة االنتقائية في 
البالد. وكان مجلس الوزراء، قد فوض 
وزيــــر املــالــيــة مــحــمــد الــجــدعــان فــي 20 
تاريخ  لتحديد  املاضي  فبراير/شباط 
تطبيق الضريبة، بعد أن وافق املجلس 

عليها.
وتنوي السعودية ودول الخليج فرض 
العديد من الضرائب لتعزيز اإليرادات، 
الـــتـــي تــقــلــصــت جــــــراء هـــبـــوط أســـعـــار 
النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول 

الخليج بشكل رئيسي.
)األناضول(

إیران تلوح بالقضاء الدولي 
للتزود بغاز تركمانستان

السعودیة تطبق الضریبة 
االنتقائية في یونيو

مال وناس

في  والخدمات  للسلع  الترويج  عمليات  األخيرة  اآلونة  في  انتشرت 
األردن، عبر اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، بجانب الرسائل النصية 
المكثفة حاالت  الحمالت  لتظهر وسط هذه  النقالة،   الهواتف  عبر 

كثيرة لالحتيال

عشر  السابع  في  المستهلك  حمایة  قانون  تطبيق  األردنيون  یترقب 
ومساعدة  التجاري،  الغش  حاالت  من  للحد  المقبل،  یونيو/حزیران  من 
اســتــعــادة  عــلــى  المستهلكين 
یُلزم  حيث  المادیة،  حقوقهم 
مضلل  إعالن  أي  نشر  بعدم  التجار 
خدمة  أو  سلعة  عن  ــالن  اإلع أو 
تضر بالمستهلك. ویفرض التشریع 
الجدید عقوبات في حال مخالفة 
األحكام، بما ال یقل عن 353 دوالرًا 
أو  دوالر،  ــف  أل  14 عــن  یــزیــد  وال 
الحبس مدة ال تزید عن ستة أشهر 

أو كلتا العقوبتين معًا.

تجریم تضليل المستهلك

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

أحــزاب  أميركا وبريطانيا وجهتي نظر  الــواقــع في كل من  يعكس 
التوجهني  لكال  االقتصادية  التوجهات  وتبلورت  واليسار،  اليمني 
بالحمالت االنتخابية، وبدأ ذلك في موقفهما من التوظيف السياسي 
للضرائب، وقضية الضرائب من أبرز ملفات االقتصاد السياسي، 
»ال ضرائب  وهــي  الــصــدد  هــذا  فــي  مقولة مشهورة  وللبريطانيني 
بدون تمثيل برملاني« حتى تمكن محاسبة الحكومات على كيفية 

التصرف في العوائد الضريبية، فهي ليست أمواال بال حساب.
وتعد مسألة الضرائب شديدة الحساسية في أميركا والغرب، نظًرا 
ملا تتمتع به من شفافية، على مستوى األفراد والحكومات، ولذلك 
فأي وعد انتخابي كفيل بنجاح أو سقوط املرشح أو الحزب، ألنها 
تمس حياة الناس بشكل مباشر، سواء بما يدفعونه من ضرائب، أو 
على ما يحصلون عليه من خدمات نظير الضرائب التي يدفعونها.

وإذا كـــان الــيــمــني بــأمــيــركــا مــن خـــالل الــحــزب الــجــمــهــوري قــد وعــد 
األميركيني بتخفيضات في الضرائب لألفراد والشركات، فإن حزب 
العمال املحسوب على اليسار يعد بفرض ضرائب على مستثمري 
البورصة لصالح الفقراء، بزعم العدالة االجتماعية. ورغم عدم وجود 
 منهما في دولة، إال أن 

ً
أرض مشتركة ملنافسة الحزبني، حيث إن كال

التوجه نحو الضرائب يبلور الخلفيات األيديولوجية، فاليمني الذي 
يراهن على تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية في أميركا من 
خالل خفض الضرائب، يراهن على سياسة »تساقط ثمار النمو«، 
بينما اليسار في بريطانيا يراهن على تحقيق العدالة االجتماعية 
من خالل إعادة توزيع الثروة. لكن املالحظ أن العامل املشترك بني 
توجهات اليمني واليسار، هو كيفية التصرف مع ضرائب األغنياء، 
فبينما اليمني يرى منحهم مزيدا من اإلعفاءات، تجد اليسار يتجه 
عكس ذلك تماًما ويريد تحميلهم بضرائب أكبر مما هي عليه اآلن.

أهداف الضرائب
املالية  السياسة  في  واملعتبرة  املهمة  األدوات  إحــدى  هي  الضرائب 
واالقتصادية بالنظام الرأسمالي، وبها يتحقق أكثر من هدف، ويظل 
صانع السياسة االقتصادية في توازنات مستمرة لالستفادة من 
إجراء زيادة أو خفض الضريبة، وثمة وجهات نظر تجاه توظيف 
ــداف التي ذكــرنــاهــا. وتظهر هــذه الــتــوازنــات من  الــضــرائــب فــي األهـ
وجهة نظر صانع السياسة محل توظيف سياسي للضرائب، ففي 
االنتخابات األميركية التي فاز بها دونالد ترامب، تم وعد املواطنني 
عمل  فــرص  خلق  على  املستثمرين  لتشجع  الضرائب  بتخفيض 
جديدة، ولكن بعد مرور أكثر من 100 يوم على تولى ترامب السلطة، 

لم تتخذ بعد اإلجراءات العملية لتطبيق وعد تخفيض الضرائب. 
كــمــا أن حـــزب الــعــمــل الــبــريــطــانــي يــغــازل املــواطــنــني بــعــزمــه تطبيق 
الضرائب من مستثمري  بأخذ  هــود«  »روبــن  يعرف بضرائب  ما 
البورصة األغنياء، وإعادة حصيلتها إلى الفقراء في شكل خدمات 
االقتصادية  الفقراء  للرعاية االجتماعية، وتحسني ظروف  وبرامج 
واالجــتــمــاعــيــة. ومــســمــى ضــريــبــة األســهــم الــتــي يقترحها الــحــزب 
بمسمى »روبن هود« يعود لتلك الشخصية القصصية في األدب 
اإلنكليزي لرجل عاش في الغابات وكان يهاجم األغنياء ويحصل 
على بعض أموالهم ويعطيها للفقراء، ولذلك حظي بقبول من قبل 

العامة في عصره.

عودة الريغانية
جديدة  الجمهوريني  وحــزب  لترامب  االقتصادية  السياسة  تعد  ال 
والــذي  الحزب  لنفس  ينتمي  الــذي  ريغان  فقد سبقه  أميركا،  على 
الجديدة،  لليبرالية  الثمانينيات  أميركا على مدار سنوات عقد  قاد 

والخروج من عباءة الدولة املتدخلة.
لكن سياسة ترامب سيكون لها مــردود سلبي بشكل كبير على 
األميركية  الــديــون  تزيد  أن  يتوقع  حيث  ألميركا،  العامة  املديونية 
يتعلق  نفذ ما  إذا  تــرامــب،  بنهاية واليــة  تريليونات دوالر  بنحو 5 
بسياسته املالية، وإن حصل فيها األفراد على بعض املزايا، خاصة 
األجيال  النهاية ستحمل  في  أنها  إال  املتوسطة،  الدخول  أصحاب 
القادمة بعبء الدين العام، لكن في كل األحوال سيكون األغنياء هم 

األكثر استفادة وثراء من سياسة ترامب.
والــجــديــر بــالــذكــر أن مــعــدل الــضــرائــب عــلــى الـــدخـــل فـــي املــتــوســط 
بأميركا بحدود 25%، وقد يساعد اإلعفاء الضريبي املوعود في 
املتوسطة  الطبقة  وجهت  إذا  االقتصادي،  اإلنعاش  حالة  استمرار 
فائض دخلها من اإلعفاء لالستهالك وليس لالدخار، وكذلك فعل 
األغنياء بتوجيه فائض أموالهم بعد اإلعفاء الضريبي لالستثمار، 
لكن إذا حدث العكس وتم توجيه هذه األمــوال لخارج أميركا، عبر 
ــدول الــصــاعــدة أو الــنــامــيــة فستكون  ــ املــضــاربــات فــي بـــورصـــات ال

النتيجة شديدة السلبية، وتفقد السياسة الضريبية الهدف منها.

طمأنة البريطانيين
مـــازالـــت الــخــطــوة الــتــي اتــخــذتــهــا بــريــطــانــيــا بــالــخــروج مــن االتــحــاد 
ــاع  ــي تــلــقــي بــظــالل مــن الــضــبــابــيــة حـــول مستقبل األوضــ ــ ــ األوروب
االقتصادية واالجتماعية هناك، ولذلك استغل حزب العمال الوضع 
تذهب  الــتــي  الـــرأي  اســتــطــالعــات  فــي  التصويتية  الــفــجــوة  لتقليص 

لصالح حزب املحافظني.
وتــركــز الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة لــحــزب الــعــمــال عــلــى أن تــوجــه الــحــزب 
الضريبي بفرض ضريبة »روبن هود« سيعود بحصيلة ضريبية 
ستكون  الــدخــل،  مــن  استرليني  جنيه  مــلــيــارات   4.5 بنحو  تــقــدر 
الحماية االجتماعية والــبــرامــج  بــزيــادة  الــدنــيــا  الــشــرائــح  فــي صــالــح 

االقتصادية التي توجه لهذه الشريحة.
ــا في 

ً
لــكــن حـــزب املــحــافــظــني فــي بــريــطــانــيــا يتبنى تــوجــًهــا مــخــالــف

سياسته الضريبية بإعالنه عزمه على تخفيض ضريبة الشركات 
 مـــن 20%، وهـــي ســيــاســة يــبــتــغــى مــنــهــا مــواجــهــة 

ً
ــدال إلـــى 15% بــ

تداعيات الخروج من االتحاد األوروبي.
كما أن التوجه االقتصادي لحزب املحافظني، معروف ويصب في 
صالح األغنياء، وذلك منذ عهد تاتشر، والتي كانت من أشد مؤيدي 
سياسة اللبرالية الجديدة، وكانت لها مقولة مشهورة »أتيت ليزداد 
تسمى  تنموية  تبني سياسة  تعكس  مقولة  وهــي  غنى«،  األغنياء 
ازدادوا غنى  إذا  األغــنــيــاء  بــأن  تــزعــم  والــتــي  النمو«  ثــمــار  »تساقط 
عمل  فــرص  يخلق  وهــذا  لالستثمار،  ثرواتهم  فائض  سيوجهون 

جديدة للفقراء، الذين يعملون في مشروعات األغنياء.
لتقدم حزب املحافظني، وإذا  الــرأي  وحتى اآلن تشير استطالعات 
ما صدقت نتائج التوقعات فسيكون يمني أميركا ويمني بريطانيا 

قد انحازا لألغنياء.

ضرائب األغنياء بين 
أميركا وبريطانيا

السبت 27  مايو/ أيار  2017 م  1 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 999  السنة الثالثة
Saturday 27 May 2017
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