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وقائع وأرقام عن المأساة السورية
عدنان عبد الرزاق

يــــرى األكـــاديـــمـــي الــــســــوري عبد 
الناصر الجاسم أن الدول الغنية 
واملــنــظــمــات اإلنــســانــيــة الــدولــيــة 
والــجــوع  الفقر  مشاكل  بتوصيف  »تكتفي 
ــلــــول«.  ــن تـــقـــديـــم الــــحــ ــ ــة بـــــــداًل مـ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
اليوم  فالسوريون، وفق الجاسم، يعيشون 
ــاالت اإلنـــســـانـــيـــة واملــعــيــشــيــة  ــ ــحـ ــ »أســــــــوأ الـ
فــي الــعــالــم، بــعــدمــا تــعــدت نــســبــة الــفــقــر 90 
فــــي املـــــائـــــة«. ويــــشــــرح أن شــــــراء ضــــــرورات 
االســـتـــهـــاك الـــيـــومـــي يــــــزداد صـــعـــوبـــة، إلــى 
لعشرين  الكهربائي  التيار  انقطاع  جانب 
ساعة يوميًا، وتقنني مياه الشرب، وارتفاع 
أســـعـــار املـــيـــاه املــعــبــأة »لــتــصــبــح أغـــلـــى من 

البنزين«.
وفي حني يلفت إلى ارتفاع تكاليف معيشة 
األســـــرة الـــســـوريـــة نــحــو 18 ضــعــف الــدخــل 
 ثابتًا طبعًا«، يشدد على 

ً
»ملن يمتلك دخــا

الزيادة  أن متوسط األجــور والــرواتــب بعد 
األخيرة ال يزيد عن 72 ألف ليرة.

ــاو«  ــانـــت مــنــظــمــة األغـــذيـــة والــــزراعــــة »فــ وكـ
ــاع مــســتــويــات  ــفــ حــــــذرت، الــجــمــعــة، مـــن ارتــ
انــعــدام األمـــن الــغــذائــي الــحــاد فــي 23 دولــة 
املقبلة،  األربعة  األشهر  العالم، خــال  حــول 
من بينها سورية. وأشار التقرير إلى وجود 
للحيلولة  اإلنــســانــي،  للعمل  مــاســة  حــاجــة 
دون تــفــشــي الـــجـــوع واملــجــاعــة واملـــــوت في 

جميع البؤر الساخنة.
ــي يــحــيــى تــنــاري  ــزراعــ ــقـــول املـــهـــنـــدس الــ ويـ
ــه »ربـــمـــا لــيــس من  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــ لــــ
املستغرب أن نرى أنجوال وإثيوبيا وتشاد، 
أو حتى لبنان واليمن ضمن تقرير »الفاو«، 
ولكن أن يدرج السودان الذي يعتبر خزانًا 
تكون  وأن  بــأســرهــا،  املنطقة  يكفي  غــذائــيــًا 
التي يعاني شعبها من  الــدول  سورية بني 
مجاعة، فهذا واقــع يشير إلــى حجم األزمــة 
في الباد«. ويشرح أن سورية كانت تنتج 

أكــثــر مــن 3.5 مــايــني طــن مــن القمح، أي ما 
ــات  ــوازي ضــعــف حــاجــتــهــا، ولــديــهــا زراعــ ــ يـ
متنوعة، بحيث كانت تصّدر أكثر من 400 
ألــف طــن مــن الحمضيات ومثلها مــن زيت 
الزيتون، ويزيد إنتاج الخضر والفواكه عن 

ضعف حاجة السكان. 
ويضيف تناري أن لألسباب املناخية جزءا 
من تراجع اإلنتاج الزراعي في سورية، لكن 
الجزء األهم يكمن في ارتفاع أسعار البذار 
واألسمدة وأجور العمالة، يضاف إلى ذلك 
املــزارعــني من جــراء الحرب وتبوير  تهجير 
ــال غـــرب  ــمــ فــــي وســـــط وشــ أراض خـــصـــبـــة، 

سورية.
الجوع  أزمــة  أن  الــســوري  املهندس  ويعتقد 
للزيادة،  وغاء األسعار في بلده »مرشحة 
ــرار الـــاحـــل والــتــهــجــيــر«،  ــمـ ــتـ فـــي واقـــــع اسـ
لتصل نسبة الفقراء في سورية إلى أكثر من 
95 فــي املــائــة مــن السوريني الــذيــن يؤّمنون 
كــلــفــة مــعــيــشــتــهــم بـــالـــحـــدود الــدنــيــا الـــيـــوم. 

ويقترح زيادة املساعدات األممية للقطاعات 
الــزراعــة«، ألن باده  املنتجة »فــي مقدمتها 
تــحــتــاج، وفــق تــقــديــرات األمـــم املــتــحــدة، إلى 
 ،2021 لعام  دوالر  مليارات  عشرة  من  أكثر 
مــن أجــل دعــم الــســوريــني املحتاجني بشكل 
مـــلـــيـــارات دوالر   4.2 يــشــمــل  ــذا  ــ كــــامــــل، وهــ
عــلــى األقــــل لــاســتــجــابــة فـــي ســـوريـــة، و5.8 
مــلــيــارات دوالر لــدعــم الــاجــئــني الــســوريــني 

واملجتمعات املضيفة لهم في املنطقة.
وكـــان برنامج األغــذيــة العاملي قــد بـــنّي، في 
أن 4.8  الــجــاري،  الخامس من تموز/يوليو 
مــايــني ســـوري يــعــتــمــدون عــلــى املــســاعــدات 
الغذائية من برنامج األغذية العاملي للبقاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، وأن نــحــو 90 فـــي املــائــة 
العائات السورية تتبع استراتيجيات  من 
وأســـالـــيـــب تــأقــلــم ســلــبــيــة لــلــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة. وأضــاف أن السوريني يلجأون إلى 
تقليل كمية الطعام، وجل السوريني يتبعون 

االقتراض لشراء حاجاتهم األساسية.

عّمان ـ العربي الجديد

قررت الحكومة األردنية، السبت، رفع أسعار املحروقات 
بنسب متفاوتة لشهر آب/ أغسطس، عازية الزيادة إلى 
العاملية، وفــق بيان  الــســوق  فــي  النفط  صعود أســعــار 
صادر عن وزارة الطاقة والثروة املعدنية. وعقدت لجنة 
والــثــروة  الطاقة  وزارة  فــي  النفطية  املشتقات  تسعير 
اللجنة،  رئيسة  برئاسة  الشهري  اجتماعها  املعدنية 
لــوزارة الطاقة والثروة املعدنية أماني  األمينة العامة 
النفطية محليًا  املشتقات  بيع  أسعار  لتحديد  العزام، 
فـــي شــهــر أغــســطــس. واســتــعــرضــت الــلــجــنــة األســـعـــار 

النفطية خال شهر  واملشتقات  الخام  للنفط  العاملية 
حزيران/  لشهر  بمثياتها  ومقارنتها  يوليو  تموز/ 
يونيو املاضي، حيث أظهرت معدالت األسعار العاملية 
تموز. وبحسب  يوليو/  ارتفاعًا ملحوظًا خــال شهر 
الــبــيــان، انــعــكــس هـــذا االرتـــفـــاع عــلــى أســعــار املشتقات 
النفطية املحلية خال نفس الفترة بنسب متفاوتة، إذ 
ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خال شهر تموز/ 
 30 بمقدار   95 أوكــتــان  وعلى  فلسًا   20 بمقدار  يوليو 
فلسًا، مع اإلبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 

دنانير. )الدوالر = 0.71 دينار(. 
بــــــدوره، قــــرر مــجــلــس مــفــوضــي هــيــئــة تــنــظــيــم قــطــاع 

برئاسة حسني  عقد  اجتماع  واملــعــادن خــال  الطاقة 
الوقود  أسعار  فرق  بند  تعرفة  قيمة  اللبون، تحديد 
في فاتورة الكهرباء لشهر آب/ أغسطس املقبل بقيمة 
صــفــر، وهـــي نــفــس القيمة الــتــي تــم تــحــديــدهــا لشهر 

تموز/يوليو الحالي. 
وبحسب البيان الحكومي فإن معدل سعر خام برنت 
ارتفع إلى 75 دوالرًا للبرميل في يوليو الحالي مقابل 
املــاضــي.  يونيو  حــزيــران/  فــي  للبرميل  دوالرًا   72.9
وكانت وزيرة الطاقة والثروة املعدنية األردنية هالة 
زواتي قد كشفت في فبراير/ شباط املاضي أن عوائد 
املحروقات تناهز 1.4 مليار دوالر سنويًا. أوضحت 

إلى  ارتفاع أسعار املحروقات يعود  زواتــي أن سبب 
»رفع الدعم« وفرض ضرائب على املنتجات النفطية.

وفيما دخل األردن في مفاوضات مع صندوق النقد 
الــدولــي، قــال الخبير االقــتــصــادي حــســام عــايــش، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن حــالــة القلق  تصريح ســابــق لـــ
الحكومة  بــني  مــا  للتعاون  بــرامــج  الــتــي تصاحب أي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مـــبـــررة، بــســبــب أنـــه مــع كل 
بــرنــامــج يــتــم رفـــع الــضــرائــب واألســـعـــار مـــن دون أن 
يساهم ذلــك فــي تحسني الــوضــع االقــتــصــادي والحّد 
مـــن الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة وتــخــفــيــض املـــديـــونـــيـــة الــعــامــة 

بشقيها الداخلي والخارجي.

حكومة األردن ترفع أسعار المحروقات

تراجع منصات التنقيب 
األميركية

تراجع عدد منصات التنقيب عن 
النفط في الواليات املتحدة خالل 
األسبوع الحالي، كما انخفضت 

منصات الغاز الطبيعي. وكشفت 
بيانات شركة »بيكر هيوز« 

األميركية أن عدد منصات التنقيب 
عن النفط تراجع منصتني ليصل 

إلى 385 منصة في األسبوع 
املنتهي في الثالثني من يوليو/ 

تموز. كذلك تراجع عدد منصات 
التنقيب عن الغاز الطبيعي في 
الواليات املتحدة منصة واحدة 

ليسجل 103 منصات.

تركيا تزيد تجارتها 
مع باكستان

قال أحمد جنكيز أوزدمير رئيس 
مجلس العمل التركي-الباكستاني 

إنهم يستهدفون رفع التبادل 
التجاري لـ5 مليارات دوالر بحلول 

عام 2023. وذكر أوزدمير أن 
اإلطار االقتصادي االستراتيجي 

الذي وافق عليه البلدان، حّدد خطة 
العمل الخاصة بتطوير التجارة 

واالستثمار وأن ذلك من شأنه أن 
يكسب التبادل التجاري زخمًا 

ملحوظًا. وأوضح أوزدمير أن حجم 
التبادل التجاري بلغ العام املاضي 
889 مليون دوالر، وأن هذا الرقم 

ال يعكس القدرات واإلمكانات 
الحقيقية للتجارة بني البلدين.
وأضاف أوزدمير أن الحكومة 

الباكستانية أعلنت عن حزمة دعم 
بقيمة 1,2 تريليون روبية في إطار 

مواجهة التأثيرات السلبية لوباء 
كوفيد-19 على االقتصاد. 

واشنطن تصادر ناقلة نفط
أمرت محكمة فيدرالية أميركية 

بمصادرة ناقلة نفط يملكها 
همة بتسليم كوريا 

ّ
سنغافوري مت

الشمالية شحنات، في انتهاك 
للعقوبات األميركية املفروضة 
على بيونغ يانغ. وقالت وزارة 

 عن 
ً
العدل األميركية في بيان نقال

وثائق قضائية إّن ناقلة النفط »إم/
تي كوريجس« نقلت منتجات 

بترولية إلى سفن ترفع علم كوريا 
الشمالية، وأوصلت شحنات إلى 
ميناء نامبو في كوريا الشمالية. 

وأصدر قاٍض فيدرالي في 
نيويورك حكمًا باحتجاز ناقلة 
النفط يسمح للواليات املتحدة 

بمصادرة السفينة الراسية حاليًا 
في كمبوديا. وقرار القاضي 

الفدرالي في نيويورك بمصادرة 
السفينة يعني أّن الحكومة 

األميركية باتت تمتلك اآلن هذه 
الناقلة. 

مزارعون لبنانيون 
يطالبون بالمازوت

طالبت نقابة تجمع مزارعي 
الجنوب، في بيان، وزارة الطاقة 

»توفير  واملياه والجهات املعنية بـ
مادة املازوت للمزارعني لري 

مزروعاتهم«. وشجبت »انقطاع 
مادة املازوت وبيعها حصرًا في 

السوق السوداء بما يتجاوز 3 
أضعاف سعرها مما سيؤدي إلى 

ارتفاع هائل في كلفة اإلنتاج«.

أخبار

تراجع عملة 
البيرو

سجلت عملة البيرو )السول البيروفي( تراجعًا غير مسبوق مقابل الدوالر، وسط غموض حول هوية وزير املال املقبل، ما أجج من أزمة ارتفاع األسعار 
على املواطنني في األسواق. ويوم الخميس، اختار الرئيس بيدرو كاستيو غالبية أعضاء الحكومة دون أن تشمل تلك األسماء الشخصيتني املرشحتني 
لحقيبتي املال والعدل. وللمرة األولى تجاوز سعر صرف الدوالر عتبة أربعة سول بيروفي ليبلغ 4,06. والسول البيروفي كان يبلغ سعر صرفه 3,62 
مقابل الدوالر في كانون األول/ ديسمبر املاضي، إذ تراجعت قيمته منذ ما قبل الدورة األولى لانتخابات الرئاسية في نيسان/ إبريل. وتشهد البيرو 

أزمة سياسية وفضائح فساد بلغت ذروتها في تشرين الثاني/ نوفمبر املاضي عندما أصبح للباد ثاثة رؤساء في أسبوع واحد.
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الريال ينزلق... واتجاه نحو دولرة االقتصاد

4.5
حجم  هو  ــال  ري تريليونات 
الحالي  النقدي  المعروض 
السوق  فيما  اليمن،  في 
المحلية ال تحتمل أكثر من 
ظل  في  ريــال  تريليون   2.5
الــتــشــوهــات االقــتــصــاديــة 
يسيطر  ــذي  الـ والــتــضــخــم 

على األسواق

الغالف

زيادة المعروض من 
العملة المحلية يعّمق 

من انهيار قيمتها

مساع لوقف االنقسام 
النقدي واالقتصادي 

والسيطرة على السوق

عدن ـ محمد راجح

يــشــهــد الــيــمــن أحـــداثـــا مــتــســارعــة 
تفاقمت حدتها مع انزالق العملة 
من  خطيرة  مرحلة  إلــى  الوطنية 
التدهور. سعر صرف الدوالر الواحد تجاوز 
حاجز األلف ريال، وذلك ألول مرة منذ بداية 
أكثر من ست  البالد قبل  الــدائــرة في  الحرب 
سنوات. شكل هذا التهاوي صدمة كبيرة في 
كارثي  مالي  انقسام  من  يعاني  الــذي  اليمن 
وتدهور اقتصادي كبير وأزمة إنسانية هي 
األســــوأ عــلــى مــســتــوى الــعــالــم كــمــا تصنفها 
ــتــــحــــدة. وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة  ــم املــ ــ ــ األمـ
»الــعــربــي  )رفـــضـــت الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا( لـــ
الجديد«، عن ضغوط هائلة تمارسها أطراف 
دولـــيـــة عــلــى طــرفــي الـــصـــراع فـــي الــيــمــن، أي 
الــحــكــومــة املــعــتــرف بــهــا دولــيــا والــحــوثــيــن، 
بــهــدف إنــهــاء االنــقــســام املــالــي والــنــقــدي في 
املصادر،  وفق  الجهات،  هذه  وتحّمل  البالد. 
هذا االنقسام املسؤولية الرئيسة في التدهور 
ــام  ــجــ ــــل املــــســــتــــويــــات وإحــ الــــحــــاصــــل عـــلـــى كـ
املجتمع الدولي عن تقديم املساعدة املناسبة. 
ــــارت إلـــى وجـــود تــوافــق مــن قــبــل جميع  وأشـ
تنفيذ  فــي  الــتــعــاون  املتنازعة على  األطــــراف 
مــا سيتم اتــخــاذه مــن قــــرارات مــن السلطات 
التدهور  وإيــقــاف  االنقسام  ملعالجة  النقدية 
ــادر أن  االقـــتـــصـــادي والـــنـــقـــدي. وأكـــــدت املـــصـ
جزءًا كبيرًا من الوساطة العمانية التي برزت 
مؤخرًا تدور في هذا الشأن، إذ كانت تحركات 
املسؤولن العمانين ترتفع بنسق تدريجي 
في  ونجحت  املــاضــي،  الشهر  منذ  متواصل 
تحقيق اخــتــراق مــهــم فــي الــوصــول إلـــى حل 
مؤقت ألزمة استيراد املشتقات النفطية عبر 
مــيــنــاء الــحــديــدة غــربــي الــيــمــن، مــع االقــتــراب 
من إيجاد تفاهم مناسب إلعــادة فتح مطار 
صنعاء، واملحاولة حاليا تدور حول تحقيق 
اختراق آخر في ملف العملة واالنقسام املالي.

تكرار التجربة اللبنانية
ــتـــصـــاد أن  ورجــــــح مـــصـــرفـــيـــون وخــــبــــراء اقـ
يكون اليمن قد دخل رسميا مرحلة »لبننة 
العملة الوطنية« كما كان التوقع عقب قرار 

الــبــنــك املـــركـــزي من  الــحــكــومــة اليمنية نــقــل 
عاصمتها  إلــى  صنعاء  اليمنية  العاصمة 
العام  أيلول من  املؤقتة عــدن في سبتمبر/ 
ديسمبر/  فــي  الحوثين  قـــرار  وكـــذا   .2016
الــعــمــلــة  تــــــداول  بــمــنــع   2019 األول  كـــانـــون 
ــيـــة املــطــبــوعــة  الـــجـــديـــدة مـــن الـــفـــئـــات الـــورقـ
ومــصــادرتــهــا، ومـــا نــتــج عــنــهــا مـــن تبعات 
ــام املــــؤســــســــات املــالــيــة  ــقـــسـ ــن انـ كــــارثــــيــــة، مــ
والسياسة النقدية، وتوسع فوارق الصرف، 
ــة فــــي مــنــاطــق  ــتــــداولــ واخــــتــــالف الــعــمــلــة املــ
ــار ذلــــك تتجسد  ــ طـــرفـــي الـــحـــرب. وبـــــدأت آثـ
عــلــى أرض الـــواقـــع بــصــورة أكــثــر وضــوًحــا 
منذ بداية العام الحالي بالنظر ملا يعيشه 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة ومــعــيــشــيــة  ــ ــ الـــيـــمـــن مــــن أزمـ
حـــــادة، تــنــذر بــتــوســع رقــعــة الـــجـــوع، ليعم 
مــعــظــم مــنــاطــق الـــبـــالد املــقــســمــة واملـــجـــزأة 
بن أطــراف الــصــراع. ويبرز الـــدوالر والنقد 
األجنبي في مختلف التعامالت والتداوالت 
النقدية واالقتصادية والتجارية في البالد، 
فــي ظــل واقــع غير معلن يؤكد عجز جميع 
األطراف املحلية والدولية واألممية، وشبه 

ــهـــذه األزمــــــات  االســـتـــســـالم فــــي الـــتـــصـــدي لـ
اإلنسانية الحادة، التي يرزح تحت وطأتها 

أكثر من ثلثي سكان البالد.
وشــــرح الــبــاحــث االقــتــصــادي عــصــام مقبل 
»العربي الجديد«، أن الرئيس الراحل علي  لـ
عبدالله صالح بشر اليمنين انتقاما منهم 
عقب ثورة 11 فبراير/ شباط »بالصوملة« 

فــي إشــــارة إلـــى وضــعــيــة الــصــومــال آنــــذاك، 
والـــتـــي كـــانـــت تــشــهــد حـــربـــا أهــلــيــة طــاحــنــة 
وصراعات تسببت في تدميرها وتجزئتها. 
وتابع: »ترافقت الحرب اليمنية مع التشتت 
الجغرافي والتجزئة وتعدد سلطات النفوذ 
في أكثر من منطقة«. وأضاف: »أيضا وصل 
هــذا الــصــراع إلــى مستوى االنــقــســام املالي 
واالقتصادي ونهب ثــروات ومــوارد البالد، 
ودخـــولـــه مــرحــلــة خــطــيــرة مــنــذ نــحــو ثالثة 
واملصرفية  النقدية  السوق  بانفالت  أشهر 
ووصــــول العملة واالقــتــصــاد الــوطــنــي إلــى 
حافة الهاوية«. وقال مقبل: »هذا سيناريو 
يشبه ما عاشه لبنان في ثمانينيات القرن 
املاضي على إثر حرب أهلية طاحنة ال يزال 
يــعــانــي مــن تبعاتها حــتــى اآلن، والــشــبــه ال 
يتوقف حصرًا على نظام الحكم واالنقسام 
السياسي والجغرافي والسكاني، بل يتركز 
كــذلــك فــي االنــكــشــاف االقــتــصــادي وانــهــيــار 
ــــدوالر كعملة تــــداول شبه  الــلــيــرة وبــــروز الـ
رســمــيــة فـــي الـــبـــالد عــبــر اعـــتـــمـــاد الـــدولـــرة 
ــــذي بــدأ  لــالقــتــصــاد، وهــــو نــفــس املــنــزلــق الـ

اليمن مالمسته بصورة واضحة منذ مطلع 
العام الحالي«.

قرارات وتوقعات
وسارعت الحكومة اليمنية إلى اإلعالن عن 
مجموعة قرارات صادرة عن البنك املركزي 
في عدن قالت إنها تهدف إلى معالجة حالة 
االنقسام في السوق االقتصادية، والتشوه 
الـــذي أحــدثــه اخــتــالف ســعــر صـــرف العملة 
ــــدة فــــي املــنــاطــق  ــــواحـ املــحــلــيــة مــــن الـــفـــئـــة الـ
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة املعترف 
الواقعة تحت  ااّلخــرى  بها دولًيا واملناطق 

نفوذ الحوثين.
ــرارات ضـــخ الــعــمــلــة املــحــلــيــة  ــ ــقـ ــ تــضــمــنــت الـ
مـــن فــئــة األلـــــف ريـــــال إلــــى الـــســـوق لتشمل 
الــتــداول بها  مناطق الــبــالد كــافــة، وتكثيف 
معامالت  في  استخدامها  تعزيز  ومعاودة 
ــراء الـــنـــقـــدي، وبــحــجــم تــعــامــل  ــشــ الــبــيــع والــ
ــراءات منظمة  ــ أكــبــر. إضــافــة إلـــى اتــخــاذ إجـ
لــخــفــض حــجــم املـــعـــروض الــنــقــدي وإبــقــاءه 
في املستويات املقبولة واملتوافقة كميا مع 
حاجة السوق لها، وذلك بناًء على الدراسات 
البنك،  في  املختصون  الخبراء  أعدها  التي 
لــلــحــد مـــن أيـــة آثــــار تــضــخــمــيــة، وانــعــكــاســه 
عموم  في  املحلية  عملتنا  قيمة  على  سلبا 
الـــســـوق الــيــمــنــيــة ومــخــتــلــف املـــنـــاطـــق. كما 
تضمنت القرارات إلزام البنوك ومؤسسات 
ــــالل فـــتـــرة قــريــبــة  الــتــحــويــل والـــصـــرافـــة وخـ
فــرض عموالت جزافية وغير  قادمة بوقف 
مختلف  بن  الداخلية  للتحويالت  واقعية 
السعري  التمييز  بــدواعــي  الــيــمــن،  مــنــاطــق 
بن فئات العملة املحلية الواحدة، وتهديد 
البنك  يقررها  مــشــددة  بعقوبات  املخالفن 

املركزي اليمني بهذا الشأن.

معضلة العرض النقدي
وشـــدد الخبير املــالــي واالقــتــصــادي الــبــارز 
ــي تـــصـــريـــح  ــ ــاخ فــ ــ ــمـ ــ ــد شـ ــ ــمـ ــ ــن أحـ ــمــ ــيــ ــي الــ ــ فــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى أهــمــيــة اتــخــاذ  لــــ
قرارات صحيحة ومناسبة غير عبثية كما 
كـــان يحصل ســابــقــا لــوقــف تــهــاوي العملة 
ــان الـــوقـــت  ــ ــقـــد حـ واالقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، »فـ
تساهم  الــتــي  الـــقـــرارات  وإلصـــــدار  للتنفيذ 
فــي ضبط إيــقــاع العملة على أســس علمية 
البنك  واستقاللية  بتحييد  تبدأ  مــدروســة 
املــركــزي الــيــمــنــي« عــلــى حــد تــعــبــيــره. ودعــا 
شماخ إلى ضــرورة وضع حد لعملية ضخ 
الــنــقــد الـــجـــديـــد والـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار مــحــال 
ــتـــي تـــســـاهـــم بــشــكــل  وشــــركــــات الـــصـــرافـــة الـ
رئــيــس فــي تــأجــيــج أزمـــة الــصــرف وتــدهــور 

املصرفي  الخبير  قلل  املــقــابــل،  فــي  العملة. 
ــقــــرارات  حـــافـــظ طـــربـــوش مـــن قــيــمــة هــــذه الــ
واإلجراءات، إذ رأى أن عملية الضخ من الفئة 
الــنــقــديــة الــكــبــيــرة إلـــى األســــواق ســيــزيــد من 
وبالتالي  الوطنية  للعملة  النقدي  العرض 
املزيد من التدهور في قيمتها. واقترح في 
حديثه مــع »العربي الــجــديــد«، إيــقــاف ضخ 
العملة املطبوعة إلى السوق املحلية والعمل 
على تفعيل األنــشــطــة االقــتــصــاديــة وإعـــادة 
تصدير النفط والغاز وتوريد عائداتها إلى 
البنك املــركــزي، إلــى جــانــب جميع إيـــرادات 
الدولة من دون استثناء من ضرائب بجميع 
أنـــواعـــهـــا والــــرســــوم الــجــمــركــيــة وإيـــــــرادات 

املنافذ البرية والبحرية. اليمن في 
سيناريو لبناني

تستمر محاوالت وقف االنقسام النقدي واالقتصادي في اليمن سعيًا للسيطرة على االنهيار 
االقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية. إال أن االتجاهات السائدة تقوم على دولرة االقتصاد، 

كما حصل إثر الحرب األهلية في لبنان، وزيادة المعروض النقدي
توحيد القرار النقدي

يسعى البنك املركزي اليمني إلى توحيد قراراته النقدية، ضمن محاوالت 
وضع حد لالنقسام الحاصل. وقال البنك إن كافة األوراق النقدية من 
قانون  إلــى  استنادًا  واملــتــداولــة  املــصــدرة  فئاتها  بجميع  الوطنية  العملة 
كوسيلة  قيمتها  حسب  ملزمة  قانونية  عملة  تعتبر  املــركــزي،  البنك 
على  وأكــد  اليمنية.  الجمهورية  في  الداخلية  التعامالت  في جميع  دفــع 
النقد، وفرض  الرقابة على نشاط سوق صرف  استمرار إجراءاته في 
 ألزمة تراجع قيمة العملة 

ً
االنضباط في أدائه. هذا اإلجراء ال يعتبر حال

الوطنية، ولكنه يشكل جزءًا هامًا ضمن حزمة إجراءات، إذ أوضح البنك 

أنه سيتخذها في إطار خطواته ملعالجة هذه األزمــة وإصــالح املنظومة 
املصرفية ومعالجة التشوه السعري لقيمة العملة وتحسني بيئة النشاط 
االقتصادي بشكل عام. وفي املقابل، يتزايد التشديد على السوق النقدية 
من حيث االلــتــزام بــقــرارات قد تساهم في تهدئة العملة املحلية ووقف 
انزالقها املــتــســارع. وفــي هــذا االتــجــاه، أصـــدرت جمعية صــرافــي عــدن، 
األربعاء املاضي، تعميمًا يطالب شركات الصرافة وشبكات التحويالت 
 يمنيًا، بعد أن 

ً
الــريــال السعودي عند 250 ريــاال بتثبيت سعر صــرف 

.
ً
وصل سعر صرفه في التعامالت إلى نحو 270 رياال

موظف في 
البنك المركزي 
في صنعاء 
)محمد 
حويس/ فرانس 
برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

يمثل الــغــالء واحــــدًا مــن األســبــاب 
ــد مـــعـــانـــاة  ــ ــزيـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــــســ ــرئــ الــ
ــا عــــجــــزت  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ ــــن، بـ ــيـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــحـــكـــومـــات املــتــعــاقــبــة عـــن الــســيــطــرة عليه 
نتيجة تعاظم سلطة االحتكارات في مسالك 
الــتــوزيــع وتـــجـــارة الــجــمــلــة. وتــعــلــق شريحة 
قريبة  بانفراجة  آمـــااًل  املواطنن  مــن  واســعــة 
فــي األســعــار وتــراجــع مــعــدالت الــغــالء، فيما 
ترشيد  إعــادة   

ّ
أن اقتصاديون  خبراء  يعتبر 

األسواق يحتاج إلى معالجة جذرية ألسباب 
الـــتـــضـــخـــم الــــنــــاتــــج أســــاســــا عــــن صـــعـــوبـــات 

اقتصادية هيكلية. 
 
ّ
أن الــنــوري،  ورأى الخبير االقــتــصــادي خالد 
لــوبــيــات الــغــذاء فــي تــونــس اســتــمــدت قوتها 
خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة مــن ضــعــف أجــهــزة 
الرقابة الحكومية وتفكك آليات التخزين التي 
الــبــالد منذ عــقــود. وأضــاف  كــانــت تعتمدها 
 
ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ فــي تصريح  الــنــوري 
انفراط عقد التحكم في السياسات الغذائية 
الذي كان تحت رقابة حكومية مشددة تسبب 

في تعاظم دور مسالك التوزيع املوازية التي 
ــا. وأمـــل  تــســيــطــر عــلــى تـــجـــارة الــجــمــلــة أيـــضـ
الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي فـــي أن تــتــمــكــن أجــهــزة 
الــرقــابــة إخــــراج مــخــزونــات مــهــمــة مــن املـــواد 
املحتكرين وضخها  مــخــازن  مــن  األســاســيــة 
 غـــيـــر كــــاٍف 

ّ
ــل ــظـ ــك يـ ــ  ذلـ

ّ
فــــي الــــســــوق، غـــيـــر أن

بحسب رأيه لكبح األسعار من دون املعالجة 
الــهــيــكــلــيــة املـــرتـــبـــطـــة بــضــعــف الــــقــــدرة عــلــى 
اإلنفاق التي يعاني منها التونسيون عموما. 
التضخم مرتفعة   مستويات 

ّ
تظل أن  وتوقع 

في تونس وأن تلقي بظاللها على األســواق 
املحدود  الدخل  ألصحاب  الشرائية  واملقدرة 
االقتصادي  النمو  هبوط  نتيجة  واملتوسط 
وارتفاع الديون األجنبية وضعف احتياطي 
العملة الصعبة وزيادة كلفة الغذاء، ال سيما 

القمح والزيوت النباتية والسكر.
ــــادرة عــــن املـــرصـــد  ــــصـ وكـــشـــفـــت الـــبـــيـــانـــات الـ
 طـــفـــرات الــــزيــــادة في 

ّ
الـــوطـــنـــي لــلــفــالحــة أن

أســعــار الــخــضــروات تــجــاوزت 50 فــي املــائــة 
في بعض األصــنــاف خــالل يونيو/ حزيران 
املاضي، إذ ارتفع سعر البطاطا 52 في املائة 
فاكهة  زاد سعر  كما  املــائــة،  فــي   15 والفلفل 
البطيخ 11 فــي املــائــة، وســمــك الــســرديــن 11 
في املائة. وبّينت األرقام الصادرة عن معهد 
 املــواد الغذائية زادت 

ّ
اإلحصاء الحكومي أن

خـــالل يــونــيــو 7.2 فــي املــائــة، بسبب ارتــفــاع 
الخضر بـ 13 في املائة وزيادة أثمان الزيوت 

الغذائية 16.5 في املائة، إلى جانب تسجيل 
الحليب ومشتقاته  املائة في  بـ 8 في  زيــادة 
و7.6 فــي املــائــة فــي األســمــاك و6.4 فــي املائة 

من اللحوم.
عــدد كبير مــن أصــحــاب الــدخــل املــحــدود في 
تــونــس مــحــرومــون منذ ســنــوات مــن اللحوم 
ــم يـــعـــد حــتــى  ــ ــي لـ ــتــ الــــحــــمــــراء واألســــــمــــــاك الــ
ملتوسطي الدخل القدرة على تحملها. وهبط 
الضأن والبقر من 15  معدل استهالك لحوم 
كيلوغراما سنويا قبل 10 سنوات إلى أقل من 

6 كيلوغرامات حاليا.
ــــرزت فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة الــعــديــد من  وبــ
ــركـــات املــجــتــمــعــيــة املـــطـــالـــبـــة بــتــأهــيــل  ــتـــحـ الـ
الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي كــصــمــام لـــأمـــن الــغــذائــي 
فــي الــبــالد ووقــــف الــفــســاد واالحــتــكــار الــذي 
ينخر هـــذا الــقــطــاع. ومـــن أهـــم الـــدوافـــع لهذه 
الــتــحــركــات غـــيـــاب الـــرقـــابـــة مـــن قــبــل الـــدولـــة 
ونــقــص الـــدعـــم بــالــنــســبــة لــصــغــار املـــزارعـــن 
ــــالف مـــن قــبــل كــبــار  فـــي مــقــابــل احـــتـــكـــار األعــ
الــشــركــات املــســتــوردة وتفشي املــضــاربــة بن 

كبار املنتجن واملستوردين.
الــرئــيــس التونسي قيس ســعــّيــد، في  وحــّمــل 
لــقــاء جــمــعــه بــرئــيــس منظمة رجــــال األعــمــال 
الضغط  مسؤولية  املنظمة،  مــاجــول،  سمير 
عـــلـــى األســــعــــار ومـــســـاعـــدة املـــواطـــنـــن عــلــى 
تجاوز املرحلة الصعبة التي تمّر بها البالد.

التونسين  حماية  املدنية  املنظمات  وتضع 
ــدارة املـــطـــالـــب املــحــمــولــة  ــ ــ مــــن الــــغــــالء فــــي صـ
باسم  املتحدث  وقــال  ملعالجتها.  إلــى سعّيد 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  الــحــقــوق  منتدى 
 مكافحة 

ّ
)منظمة مدنية( رمضان بن عمر، إن

الــغــالء ال تــحــتــاج إلـــى إعــــالن نـــوايـــا، بــل إلــى 
العميقة  األسباب  تعالج  سياسات حكومية 
ــرك فيها 

ُ
لأزمة التي امتدت على سنوات وت

املواطنون ملصيرهم في مجابهة املضاربن. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــع الــشــركــة  ــاقـــدت شـــركـــة هـــاتـــف لــيــبــيــا مــ ــعـ تـ
األلياف  شبكة  لتحديث  »إنفنيرا«  األميركية 
ــتـــطـــويـــر الــبــنــيــة  ــة لــــالتــــصــــاالت، ولـ ــبـــصـــريـ الـ
التحتية، وخــلــق فـــرص عــمــل فــي الــعــديــد من 
القطاعات املرتبطة، بما في ذلك الطاقة والبناء 

والخدمات املالية وتشجيع االستثمار.
وقــــــال رئـــيـــس شـــركـــة هـــاتـــف لـــيـــبـــيـــا، مــحــمــد 
 
ّ
لـ »العربي الجديد«، إن بالرأس، في تصريح 
الــتــعــاقــد خــطــوة أولـــى نــحــو الــتــحــول الرقمي 
في مختلف أنحاء البالد، إذ سيطاول تطوير 
الــشــبــكــة 200 مــديــنــة عــبــر الــكــوابــل األرضــيــة 
والــبــحــريــة، فــي مـــدة زمــنــيــة تــنــاهــز 18 شــهــرًا. 
 املــنــظــومــة ســـوف تكون 

ّ
وأوضــــح بـــالـــرأس أن

مــتــكــامــلــة لـــتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات املــعــلــومــاتــيــة 
ــذ الـــحـــدوديـــة  ــافـ ــنـ لـــلـــمـــصـــارف الـــتـــجـــاريـــة واملـ
ــع  ــن الـــقـــطـــاعـــات، وذلــــــك عـــبـــر أربــ وغـــيـــرهـــا مــ
الساحل  مــدن  عبر  البداية  مــراحــل، وستكون 
الليبي، باإلضافة إلى املساهمة في استكمال 
مخططات الجيل الرابع من االتصاالت، والبدء 
في مخطط الجيل الخامس عبر سعات كبرى.

الهادي،  بكر  أبــو  االقتصادي  املحلل  واعتبر 
 قطاع 

ّ
ها خطوة في االتجاه الصحيح، وأن

ّ
أن

 بنسبة 3 في 
ّ

االتــصــاالت ال يساهم حاليا إال
املائة من الناتج املحلي اإلجمالي. ولفت إلى 
آفــاقــا  يفتح  املــعــلــومــاتــيــة  الشبكة  تــطــويــر   

ّ
أن

جديدة لالستثمار. وفي حديثه مع »العربي 
 توقيع عقد مع شركة 

ّ
الجديد«، أكد الهادي، أن

أجــنــبــيــة يــعــطــي مــــؤشــــرات جـــيـــدة لــلــشــركــات 
األجنبية للمساهمة في برامج إعادة اإلعمار 

أو القيام باستكمال مشاريعها املتوقفة.
 
ّ
أن الـــقـــاضـــي  الــتــقــنــي مــحــمــد  الـــبـــاحـــث  ورأى 
تطوير البنية التحتية لقطاع االتصاالت في 
ليبيا، يساهم بشكل كبير في تطوير مختلف 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة وتحسن 

الـــجـــودة فــي الــخــدمــة، وهــــذه خــطــوة تــأخــرت 
 الخطة 

ّ
كــثــيــرًا. وقـــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

تكمن في ربط ليبيا كحلقة وصل بن االتحاد 
األوروبي وأفريقيا، وهي خطوة تسهم بشكل 
كبير في نقل التقنية وتوفير فرص العمل في 

السوق املحلية.
ــلــــن مــــصــــرف لــيــبــيــا  ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــ وعــ
املركزي، عن إطالق مجموعة من املشروعات 
التي تعنى بالتحول الرقمي وسالمة النظام 
املصرفي واالستدامة املالية والحوكمة وبناء 
القدرات. كما أكدت الهيئة العامة للمعلومات، 
»في  مشاريع  تسعة  تنفيذ  على  تعكف  ها 

ّ
أن

ســبــيــل الــنــهــوض بــقــطــاع املــعــلــومــات كقطاع 
ــي بــنــاء  حـــيـــوي يـــدعـــم رؤيــــــة دولــــــة لــيــبــيــا فــ

اقتصاد قائم على املعرفة«.
االتصاالت  شركات  جميع  الحكومة  وتمتلك 
بعضها  تشغل  فيما  والــالســلــكــيــة،  السلكية 
شركات أجنبية كشركة »هــواوي، زد تي أي« 
الصينية املؤسسة لشبكة »ليبيانا« للهاتف 
املحمول، والشركة الليبية للبريد واالتصاالت 
وتقنية املعلومات الحكومية، ويبلغ إجمالي 

أصولها 20 مليار دوالر أميركي.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

تــبــاشــر وزارة الــكــهــربــاء املــصــريــة، بـــدءًا من 
ــد، تحصيل فــواتــيــر االســتــهــالك  الــيــوم األحــ
ــتـــي تــصــل  املـــنـــزلـــي بـــاألســـعـــار الـــجـــديـــدة الـ
نسبة ارتــفــاعــهــا إلـــى حــوالــي 13 فــي املــائــة. 
ــار أو  ــعـ وكــــان مـــن املــفــتــرض تــخــفــيــض األسـ
على األقــل تثبيتها، نتيجة وفــرة في الغاز 
املـــحـــلـــي الـــــــالزم لــتــشــغــيــل مـــحـــطـــات تــولــيــد 
الطاقة، والــذي أدى إلــى تحقيق فائض عن 

االستهالك يقدر بـ 20 غيغاوات.
وأوضـــــح الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي عــبــد الــنــبــي 
هناك   

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ املطلب،  عبد 

الــطــاقــة الكهربائية  إنــتــاج   وفــــرًا كــبــيــرًا فــي 
املصرية في الوقت  الحالي. وطبقا للمصادر 
 اإلنــتــاج يــصــل إلـــى  نــحــو   55 

ّ
ــإن  الــرســمــيــة، فـ

غــيــغــاوات، فــي حــن يبلغ االســتــهــالك نحو 
 هناك فائضا 

ّ
35 غيغاوات.  وبذلك  يتضح أن

غير مستغل يقدر بنحو 20 غيغاوات )36.6 
في املائة(. 

ــي حــــــال تـــصـــديـــر هـــذا  ــ ــــــــه فـ
ّ
وأشـــــــــار إلــــــى أن

لكن  التكلفة  االستثمارية،  ستقل  الفائض 
 الشركات 

ّ
لن ينعكس ذلك على األسعار، ألن

والغاز  واملياه  الكهرباء  وتــوزع  التي  تنتج 
وغــيــرهــا  مــن الــخــدمــات  االســتــراتــيــجــيــة هي 

شــركــات احــتــكــاريــة، تــضــع  ســعــر  خدماتها 
 الــنــظــر عـــن الــتــكــالــيــف.  

ّ
كــمــا تـــريـــد، بـــغـــض

وأكـــد أحـــد مــســتــشــاري الــحــكــومــة املــصــريــة، 
هناك   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 

عن  الكهربائية  الطاقة  فــي  فائضا  بالفعل 
تطوير  نظام  إلــى  داعيا  االستهالك،  حاجة 
الشبكة الحالي الستيعاب الطاقة املتجددة 
ــن طــــريــــق  الـــشـــبـــكـــات الــــذكــــيــــة، وهــــــو مــا  ــ عـ

وأشــار  املنظومة.   استقرار  على  سينعكس 
 ارتــفــاع األســعــار يــرجــع  إلــى ارتــفــاع 

ّ
إلــى أن

تكلفة الكيلووات، نظرًا للتكلفة الرأسمالية 
ــديـــدة )ســيــمــنــز(   املــرتــفــعــة  لــلــمــحــطــات الـــجـ
ــة قبل  والــتــي تــم إنــشــاؤهــا بــقــروض  دوالريــ

 التعويم. 
مــن جــانــبــه، أعــلــن املــتــحــدث الــرســمــي باسم 
 مصر تنتج 

ّ
 وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، أن

حاليا حوالي 60 ألف ميغاوات، منها 25 في 
املــائــة زيـــادة عــن حــاجــة االســتــهــالك.  وأشــار 
ه منذ نهاية 2014 حتى نهاية   2019، 

ّ
إلى أن

جــرت  إضــافــة أكــثــر مــن 28 غــيــغــاوات، الفتا 
 مجمع بنبان  للطاقة  الشمسية ينتج 

ّ
إلى أن

13 ضعفا عن قدرة السّد العالي. 
وأظهرت بيانات صادرة عن املركز املصري 
لــلــفــكــر والـــــدراســـــات  االســتــراتــيــجــيــة )غــيــر 
 تكلفة اإلنتاج ستظل أعلى من 

ّ
حكومي( أن

سعر بيع  الكهرباء للمواطن، على الرغم من 
االكتشافات الغازية الكبيرة والتي  ساهمت 
فــي تقليل كلفة اإلنــتــاج. وأشـــار املــركــز إلى 
 الدولة وفقا للتسعير الجديد في 2021، 

ّ
أن

الــفــاتــورة،  مــن تكلفة  املــائــة  فــي   تتحمل 60 
 ويتحمل املــواطــن 40 فــي املــائــة، وأكـــد على 
ــادة  الــشــريــحــة  ــ  مـــع زيـ

ّ
 نــســبــة الـــدعـــم تــقــل

ّ
أن

االستهالكية. 

الغالء 
يعّم تونس

محطة إلنتاج الطاقة في مصر )خالد دسوقي/ 
فرانس برس(

تطويرات تطاول البنية التحتية لالتصاالت

زيادة فاتورة الكهرباء  رغم وفرة الغاز

المطالب بخفض األسعار
ال تكفي لكبح التضخم

يواجه التونسيون 
ارتفاعًا كبيرًا في األسعار 

بالتزامن مع تضاؤل 
قدرتهم الشرائية، وتتزايد 

الدعوات إلى معالجة 
جذور المشكلة ووقف 

االحتكارات

ليبيا اقتصاد الناس

مصر

تأكيدات على أّن أسباب 
األزمة ترتبط بخلل بنيوي 

في االقتصاد

تحديث شبكة األلياف 
البصرية لالتصاالت في 

200 مدينة

وأكد بن عمر في تصريح لـ »العربي الجديد« 
لأمن  بديلة  استراتيجيات  وضــع  ضـــرورة 
والعاملي  املحلي  التوجه  مــع  تقطع  الغذائي 
التجارة  الــذي يتميز بهيمنة منطق  الحالي 
الــدولــيــة والــقــيــمــة الــتــبــادلــيــة املــعــتــمــدة على 
الــتــســلــيــع وهــيــمــنــة الـــشـــركـــات الــكــبــرى على 
الربح  الغذائي بغاية تحقيق  اإلنتاج  أدوات 
 الـــدعـــوة التي 

ّ
األقـــصـــى. واعــتــبــر بــن عــمــر أن

األســعــار  لخفض  للتجار  سعّيد  بها  تــوجــه 
نتائجها   

ّ
أن غــيــر  اســتــجــابــة،  تــجــد  أن  يمكن 

، مــشــددًا 
ً
ســتــكــون ظــرفــيــة ولـــن تــمــتــد طـــويـــال

ــرب  ــ ــلــــة وضــ ــر املــــشــــكــ ــ ــوهـ ــ ــى مــــعــــالــــجــــة جـ ــلــ عــ
مــنــظــومــات االحــتــكــار ومــراجــعــة مــنــظــومــات 
 الحلول الجوهرية تتطلب 

ّ
التوزيع. وقال إن

دور  وتقليص  االحــتــكــار،  منظومات  تفكيك 
الــزراعــيــة،  السياسات  ومــراجــعــة  املحتكرين، 

وتحقيق السيادة الغذائية للبالد.
 التبعية الغذائية 

ّ
وتؤكد األرقام الرسمية أن

ــال الـــحـــبـــوب )املـــصـــدر  لــلــتــونــســيــن فــــي مـــجـ
األساسي لغذاء التونسين( أصبحت عالية 

جدًا، إذ تشير البيانات في الفترة املمتدة ما 
بن 2008 و2018 إلى زيادة بأكثر من 57 في 
املــائــة مــن الــحــاجــيــات االســتــهــالكــيــة املــــوردة 
الحبوب  قطاع  إهمال  وتسبب  الحبوب.  من 
بــمــعــضــلــة كــبــيــرة تـــهـــدد غـــــذاء الــتــونــســيــن، 
نتيجة احــتــكــار الــبــذور واألدويــــة واملــبــيــدات 
ــــدد مـــحـــدد مــن  الــــالزمــــة لـــلـــزراعـــة مــــن قـــبـــل عـ
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى كـــل األنــشــطــة 
الترويج  إلــى  اإلنــتــاج  بالحبوب من  املتعلقة 

والتصدير.

األسعار تضغط على 
القدرة الشرائية )فتحي 
بلعيد/ فرانس برس(

Sunday 1 August 2021 Sunday 1 August 2021
األحد 1 أغسطس/ آب 2021 م  22  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2526  السنة السابعة األحد 1 أغسطس/ آب 2021 م  22  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2526  السنة السابعة


