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زيادة ديون األردن
عمان ـ زيد الدبيسية

مــســار  األردن  مــديــونــيــة  تـــواصـــل 
ــا، لـــتـــبـــلـــغ مـــســـتـــويـــات  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
قــيــاســيــة غــيــر مــســبــوقــة، مسجلة 
47.7 مليار دوالر بارتفاع مقداره 565 مليون 
دوالر بــاملــقــارنــة مـــع نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي. 
واألســـوأ هو أن املــؤشــرات تــدل إلــى استمرار 
الـــصـــعـــود خــــال الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة، فــقــد تــوقــع 
بشقيها  األردن  مديونية  تشهد  أن  مراقبون 
ــلـــي والــــخــــارجــــي مــــزيــــدًا مــــن االرتــــفــــاع  الـــداخـ
خـــال الــعــام الــحــالــي، ال ســيــمــا مــع تخطيط 
الــحــكــومــة القـــتـــراض املـــزيـــد مـــن األمــــــوال من 
ــارج لــتــغــطــيــة عـــجـــز املــــوازنــــة  ــ ــــخـ الــــداخــــل والـ
ذات  استراتيجية  مشاريع  وتنفيذ  املــرتــفــع، 
وبــاء  مــع  التعامل  متطلبات  وتلبية  أولــويــة 
كورونا. وأظهرت بيانات حكومية أن األردن 
مـــلـــيـــارات دوالر  اقــــتــــراض نــحــو 9.8  يــعــتــزم 

خــال العام الحالي، حيث تم إدراج ذلــك في 
املوازنة العامة. وسمح صندوق النقد الدولي 
من  دوالر  مليون   200 مبلغ  بسحب  لـــأردن 
حــســاب بــرنــامــج الــتــســهــيــات املــمــتــد املتفق 
عــلــيــه بـــن الــجــانــبــن قــبــل عـــامـــن. وبــحــســب 
دوالر  مـــلـــيـــار   1.15 حــــوالــــي  ــإن  ــ فـ الـــبـــيـــانـــات 
مــــن الــــقــــروض ســـتـــكـــون عـــلـــى شـــكـــل ســـنـــدات 
الــقــروض لتسديد  اســتــخــدام  دولــيــة وسيتم 
ــة الـــعـــامـــة وأقــــســــاط الـــقـــروض  ــ ــوازنـ ــ عـــجـــز املـ
ــة املـــســـتـــحـــقـــة. وقــــال  ــيــ ــلــ الـــخـــارجـــيـــة والــــداخــ
»العربي  لـ مرجي  مــازن  االقــتــصــادي  الخبير 
الــجــديــد« إن املــديــونــيــة وبــحــســب املــؤشــرات 
العام  خــال  ارتفاعها  ستواصل  والتوقعات 
الــحــالــي بسبب حــاجــة الــحــكــومــة لــاقــتــراض 
الــدفــع وخاصة  لغاية ســداد ديــون مستحقة 
الــخــارجــيــة مــنــهــا، إضــافــة الـــى ارتــفــاع فــوائــد 
الدين. وأضــاف أن الحكومة ستقترض وفق 
برنامجها املالي من صناديق دولية وكذلك 

ــد فـــي األســـــواق  ــونـ ــدات يـــوروبـ ــنـ ســتــطــرح سـ
الــعــاملــيــة لتوفير الــتــمــويــل الــــازم لــســد عجز 
املـــوازنـــة الــعــامــة وتــنــفــيــذ أولـــويـــات تنموية 
واحتياجات أساسية لإلنفاق على متطلبات 
مواجهة الجائحة. وبّن أن ارتفاع املديونية 
الــنــاتــج  مــــن  ــة  ــائــ املــ فــــي  وتــســجــيــلــهــا 107.9 
التراجع  حالة  عن  يعبران  اإلجمالي  املحلي 
في األداء االقتصادي وانكماش النمو والذي 
ما زال مستمرًا بسبب الجائحة والتداعيات 
السلبية على القطاعات االقتصادية املختلفة.

وقال إن استبعاد بعض الديون املترتبة على 
الحكومة من إجمالي قيمة الدين ال ينعكس 
إيجابًا على نسبة الدين وحجمه باعتبار أن 
يفيد  »وال  الحكومة  على  مترتبة  ديــون  تلك 
عـــدم احــتــســاب تــلــك الـــديـــون ضــمــن إجــمــالــي 
الدين العام فكلها ذمم مالية حيث الحكومة 
ــرتـــب عــلــى  ــتـ ــا تـ ــمـ مـــطـــالـــبـــة بـــتـــســـديـــدهـــا«. كـ
الحكومة واملؤسسات األخــرى ديون بمبالغ 

مختلفة كالجامعات الحكومية التي ال تدخل 
حساباتها مباشرة ضمن حجم الدين العام، 
وفق مرجي. ويعني هذا األمر أن حجم الدين 

أعلى من املصرح عنه.
وكان وزير املالية األردني، محمد العسعس، 
ــد قـــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة إن بــــاده  قــ
تــســتــهــدف خــفــض خـــدمـــة الـــديـــن الـــعـــام عبر 
مع »صندوق  تطبيقه  تعتزم  برنامج جديد 
الدين  فــوائــد  أن  إلــى  الـــدولـــي«، مشيرًا  النقد 
ــــن الـــنـــفـــقـــات  ــام تـــشـــكـــل نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مـ ــ ــعـ ــ الـ
الــجــاريــة، وأن عــوامــل إقــلــيــمــيــة كــانــت سببًا 
الثلث خــال األعــوام  في ارتفاع الدين بنحو 

العشرة األخيرة.
أن  الدولي«  النقد  من جهته، أعلن »صندوق 
ــزال مرتفعًا بكافة  يـ الــعــام األردنــــي ال  الــديــن 
املــقــايــيــس وأن اتــجــاهــات الــنــمــو لــاقــتــصــاد 
ارتـــفـــاع معدل  قــد تــضــررت نتيجة  الــوطــنــي 

البطالة والصراعات اإلقليمية.

موسكو ـ رامي القليوبي

واصـــلـــت أســـعـــار الـــعـــقـــارات فـــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
موسكو ارتفاعها في النصف األول من العام الحالي، 
مدفوعة بالعوامل ذاتها التي هيمنت على هذه السوق 
الــفــائــدة على  أســعــار  عـــام 2020، وفـــي مقدمتها  فــي 
العقارات  أداء ســوق  تقرير عن  وفــي  العقاري.  الرهن 
ــام 2021، ذكــر  فـــي مــوســكــو فـــي الــنــصــف األول مـــن عـ
الــعــقــارات« للتحليل أن سعر  مركز »مــؤشــرات ســوق 
نسبته  ارتفاعا  سجل  الثانوية  بالسوق  املربع  املتر 
الروسية  العملة  أداء  املــائــة. وفــي ظل تعافي  9.6 في 

بعد العام العصيب 2020، جاءت زيادة األسعار بما 
تعادلها بــالــدوالر حتى أعلى من ذلــك بنسبة 12 في 

املائة، لتبلغ أكثر من 3100 دوالر للمتر املربع.  
وحذر معدو التقرير من تزايد احتمال الركود بسوق 
عـــقـــارات مــوســكــو فــي ظــل بـــدء مــوجــة ارتـــفـــاع أســعــار 
الفائدة على الرهن العقاري والــودائــع، في ظل إقدام 
املصرف املركزي على الرفع التدريجي لسعر الفائدة 

خال األشهر املاضية.  
في  العقارين  الوسطاء  اتحاد  رئيس  نائب  ويعتبر 
أسعار  فــي  الــطــفــرة  أن  أبريليف،  روســيــا، قسطنطن 
الــعــقــارات الــتــي حــدثــت فــي الــنــصــف األول مــن الــعــام 

الــجــاري، جــاءت امــتــدادا لنفس عوامل العام املاضي 
الــفــائــدة على  أســعــار  وانــخــفــاض  بالتضخم  املتمثلة 
مستوى االقتصاد، متوقعا في الوقت نفسه أن تبدأ 

األسعار باالنخفاض في العام املقبل. 
ويــقــول أبــريــلــيــف، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
»كان الناس قبل ذلك يؤجلون خطط شراء العقارات، 
ولكنهم قرروا تنفيذها في العامن املاضي والحالي، 
ولــكــن هـــذا الــطــلــب قــد اســتــنــفــد نــفــســه، ومــنــذ أبــريــل/
نــيــســان املـــاضـــي، لـــم نــعــد نــرصــد ارتـــفـــاعـــا لــأســعــار 
بالسوق األولية عند الشراء من املطور مباشرة بعد 
 6.5 بالغة  كانت  التي  املــدعــومــة  الــفــائــدة  دور  انتهاء 

فــي املــائــة فــقــط«. ويقلل مــن واقعية اســتــمــرار ارتــفــاع 
االستثماري  الطلب  »أوال،  العقارات، مضيفا:  أسعار 
قد استنفد، وثانيا، ملا كانت حصة الصفقات املبرمة 
بــواســطــة الـــرهـــن الـــعـــقـــاري تــزيــد عـــن 50 املـــائـــة، فــإن 
ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع الطلب. أسعار 
العقارات،  الفائدة الحالية لم تعد محفزة على شراء 
ما يعني أن أسعارها ستستقر وقد تبدأ باالنخفاض 

مع حلول العام املقبل«.  
ــك، يــرفــض أبــريــلــيــف وصــف الــوضــع الــراهــن  ومـــع ذلــ
بأنه فقاعة، قائا: »هذا الوضع طبيعي بالنسبة إلى 

السوق، عندما ترتفع األسعار ثم تنخفض«.  

فقاعة الرهن العقاري تنذر بركود عقارات موسكو 

استهداف خطوط 
كهرباء في العراق

أعلنت السلطات العراقية، السبت، 
أن هجمات استهدفت خطوطا لنقل 

الطاقة الكهربائية، شمالي البالد، 
وتسببت بخروجها عن الخدمة. 

وقالت الشركة العامة لنقل الطاقة 
الكهربائية الشمالية )حكومية(، في 

بيان، إن تفجيرات بعبوات ناسفة 

استهدفت 3 خطوط لنقل الكهرباء 
في محافظة نينوى، الليلة املاضية. 

وأضافت الشركة أن »التفجيرات 
استهدفت أيضا 6 أبراج للكهرباء 

في املحافظة ذاتها وخرجت عن 
الخدمة«. وعلى مدى األيام املاضية، 

أعلنت السلطات العراقية تعرض 
عدد من أبراج وخطوط نقل 

الطاقة الكهربائية إلى هجمات في 
محافظات ديالى )شرق(، وكركوك 

وصالح الدين )شمال(.

انفجار خط غاز 
في خليج المكسيك

قالت شركة النفط املكسيكية 
اململوكة للدولة إنها عانت من 

كسر في خط أنابيب لنقل الغاز 
تحت البحر في خليج املكسيك، 
ما أثار حريقا على سطح مياه 

الخليج. وأفادت شركة بتروليوس 
مكسيكانوس )بيمكس( بأنها 
أرسلت قوارب ملكافحة الحرائق 

لضخ املزيد من املياه فوق النيران. 
ووقع التسرب قرب فجر الجمعة 

على بعد نحو 150 مترا من منصة 
حفر. وقالت الشركة إنها سيطرت 
على تسرب الغاز بعد نحو خمس 

ساعات.

مصر تطرح مناقصة 
لشراء القمح

طرحت الهيئة املصرية العامة للسلع 
التموينية مناقصة السبت لشراء 
كميات لم تحددها من القمح من 

موردين عامليني للشحن في الفترة 
من 1 إلى 15 سبتمبر/ أيلول على 

أن يكون الدفع بخطابات اعتماد 
مدتها 180 يوما. وقال أحمد 

يوسف نائب رئيس الهيئة إنها 
تسعى لشراء شحنات من القمح 
اللني أو قمح الطحني من الواليات 
املتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا 

وأملانيا وبولندا واألرجنتني وروسيا 
وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا 

وبلغاريا واملجر وباراغواي 
وصربيا. ويتعني تلقي العروض 
االثنني على أن تكون النتائج في 

نفس اليوم.

ارتفاع العجز التجاري المغربي 
قال مكتب الصرف املغربي إن 

العجز التجاري للبالد ارتفع 10.4 
في املائة إلى 81 مليار درهم 

)تسعة مليارات دوالر( في األشهر 
الخمسة األولى من عام 2021 

ارتفاعا من 73.3 مليار درهم في 
الفترة نفسها من العام املاضي. 

وأضاف في تقرير شهري أن 
واردات املغرب ارتفعت 18.1 في 

املائة إلى 207.6 مليار درهم كما 
قفزت الصادرات 23.5 في املائة إلى 

126.6 مليار درهم في الفترة من 
يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 

باملقارنة مع العام السابق.

أخبار

ورثة 
المليارات

مت إليهم من آبائهم تجاوزت 71 تريليون وون )62.8 مليار دوالر( في العام 
ّ
 قيمة األصول التي ورثها األبناء أو ُسل

ّ
أعلنت هيئة الضرائب في كوريا الجنوبية أن

املاضي. ويمثل هذا زيادة سنوية قدرها 21 تريليون وون عن العام السابق، وفقًا للهيئة. وبلغت قيمة األصول املوروثة 27.4 تريليون وون بنهاية عام 2020، بزيادة 
قدرها 27.3 في املائة عن العام الذي سبقه. وارتفعت قيمة العقارات التي ُمنحت لأبناء أو األزواج بنسبة 54.4 في املائة على أساس سنوي لتصل إلى 44 تريليون 
وون. وفي العام املاضي، نقل املزيد من الناس ملكية املباني إلى أبنائهم. وقفزت القيمة اإلجمالية لهذه الصفقات بنسبة 144.1 في املائة على أساس سنوي لتصل 

إلى 19.8 تريليون وون.

اقتصاد
Sunday 4 July 2021
األحد 4 يوليو/ تموز 2021 م  24  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2498  السنة السابعة

)وانغ يون-جي/ فرانس برس(
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اقتصاد

معاناة من تعطيل المطارات وتكاليف السفر

%80
تــــراجــــع عـــــدد رحــــات 
الشركات األجنبية في مطار 
عـــدن حــالــيــً، إضــافــة إلــى 
تراجع عدد المسافرين من 
إلى أقل من  مليون مسافر 
ألف مسافر ما يعكس   600
هذا  له  تعرض  تامً  انهيارًا 

القطاع

تحقيق

إغالق المطارات يزيد 
من معاناة المواطنين 

ويضاعف التكاليف

الحرب توقف شركات 
طيران غير يمنية عن 

تنظيم الرحالت

صنعاء ـ محمد راجح

يــدرك  الوصابي  الله  لــم يكن عبد 
حـــجـــم الـــصـــعـــوبـــات والـــتـــكـــالـــيـــف 
للقيام  سيدفعها  الــتــي  الضخمة 
ــارج الــيــمــن.  بــرحــلــة ســفــر اضـــطـــراريـــة إلـــى خــ
وجد الرجل نفسه في متاهة، حيث عليه أن 
يبذل جهدًا كبيرًا ويدفع مبالغ ضخمة لكي 
يتمكن من نقل زوجته التي تعاني من مرض 
عـــضـــال، لــلــعــاج فـــي الــــخــــارج. كـــانـــت املــهــمــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  األولــــــى، وفــــق حــديــثــه لـــ
الــقــيــام بــمــهــمــة شــاقــة لــانــتــقــال مـــن صنعاء 
إلى إحدى املحافظات الواقعة تحت سيطرة 
الحكومة اليمنية للحصول على جواز سفر، 
بعدما تم رفض الجواز الذي يتم استخراجه 
مـــن الـــجـــهـــات املــخــتــصــة فـــي صـــنـــعـــاء، إذ أن 
الطرف اآلخر هو من يدير املطارات املحدودة 
والـــطـــيـــران الــحــكــومــي الـــوحـــيـــد الـــعـــامـــل في 
الــبــاد، إضــافــة إلــى احتكار األجـــواء اليمنية 

من قبل التحالف العربي.
ــر نـــحـــو 50  ــفـ ــسـ يـــكـــلـــف اســــتــــخــــراج جـــــــواز الـ
استكمال  بعد  دوالرًا(   80( يمني  ريـــال  ألــف 
ذلك  إلــى  تــضــاف  روتينية منهكة،  إجــــراءات 
التنقل واجــتــيــاز طــرق شــاقــة ووعــرة  نفقات 
لـــلـــوصـــول إلــــى عــــدن جـــنـــوب الــيــمــن أو تعز 
الباد، والتي تتجاوز 15 ألف  جنوب غربي 
إلــى جــانــب تكاليف  الــواحــد،  ريـــال للمسافر 
األكــل والــســكــن. ال يختلف األمــر لــدى الشاب 
أحمد العزعزي الذي استكمل إجراءات سفره 
للعمل في إحدى الدول املجاورة لليمن. يؤكد 
الجديد«، عودته خائبًا من  »العربي  لـ أحمد 
منفذ الوديعة في منطقة العبر بحضرموت، 
املنفذ البري الوحيد العامل في اليمن، بسبب 
رفـــض الــســلــطــات املــعــنــيــة عـــبـــوره مـــن املنفذ 
واملتعلقة  املطلوبة  الــوثــائــق  يستكمل  حتى 
ــراءات الــحــجــر الــصــحــي وأخـــــذ الــلــقــاح  ــ ــإجـ ــ بـ

الخاص بفيروس كورونا.

تكاليف ضخمة
عـــشـــرات الــيــمــنــيــن يــتــم مــنــعــهــم مـــن عــبــور 
هـــذا املــنــفــذ الســتــكــمــال اإلجــــــراءات املتعلقة 
بــكــورونــا، والــتــي تتطلب إنــفــاق املــزيــد من 

إلـــى نــحــو 500 دوالر، بينما  ــوال تــصــل  األمــ
تــضــاعــفــت أســعــار تــذاكــر الــســفــر عــمــا كانت 
عــلــيــه قـــبـــل الــــحــــرب، إذ تــبــلــغ حـــالـــيـــًا نــحــو 
عبر  للسفر  الـــواحـــدة  لــلــتــذكــرة  دوالرًا   670
الطيران الحكومي الوحيد املحتكر لألجواء 
في  واملتمثلة  الــعــامــلــة،  اليمنية  واملـــطـــارات 
جنوب  بحضرموت  وسيئون  عــدن  مطاري 
فــي ظــل تعطيل بقية  اليمن. ويحصل ذلــك، 
ــارات، مـــن بــيــنــهــا املـــطـــار الــرئــيــســي في  ــطــ املــ
الـــيـــمـــن، أي مـــطـــار صـــنـــعـــاء، بــيــنــمــا لـــم تكن 
الحرب  قبل  الــواحــدة  التذكرة  قيمة  تتعدى 
الــجــويــة  املــــاحــــة  فــــي  الــخــبــيــر  دوالر.   300
إبـــراهـــيـــم فــضــل، الــــذي يــديــر شــركــة خــاصــة 
بالسفريات والنقل البري الخارجي، يرد في 
االرتفاع  الجديد«، هذا  »العربي  مع  حديثه 
إلى عدة أسباب،  السفر  الهائل في تكاليف 
منها تهاوي العملة وأزمــة الوقود وارتفاع 
الراهنة  الباد  إلى جانب وضعية  أسعاره، 
ــفـــت تـــكـــالـــيـــف خــــدمــــات الــســفــر  ــاعـ ــتــــي ضـ الــ
النقل واألجــواء  والتنقل، بعد خــروج قطاع 
ــن ســـيـــطـــرة الـــســـلـــطـــات املــعــنــيــة  الــيــمــنــيــة عــ

الــيــمــنــيــة وتــحــولــهــا إلــــى إحــــدى أهــــم أوراق 
الصراع الدائر في الباد. ويضيف أن تذكرة 
السفر قبل الحرب كانت توازي قيمتها اآلن 
الدائر،  بعد مــرور ست سنوات من الصراع 
مع االختاف في فارق سعر الصرف، حيث 
ــدوالر لــم يــكــن فــي ذلـــك الــوقــت يــســاوي  إن الــ

250 ريااًل يمنيًا.

أزمات النقل
ويواجه قطاع النقل الجوي في اليمن العديد 
مـــن املــشــاكــل واألزمـــــــات، أهــمــهــا عـــدم وجـــود 
البنية  استراتيجية عامة وواضحة لتطوير 
الــتــحــتــيــة لـــلـــمـــطـــارات ومـــحـــدوديـــة الـــقـــدرات 
النقل الجوي.  املؤسسية في إدارة سياسات 
وتــــــرزح الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــيــمــنــيــة حــالــيــا 
تحت وضعية احتكارية مطلقة، نظرا لتوقف 
عــدد كبير من شركات الطيران األخــرى غير 
اليمنية عن تنظيم رحات إلى اليمن بسبب 
ــــروف الــــحــــرب والـــــصـــــراع، وبـــالـــتـــالـــي فــقــد  ظــ
مّكنها هذا الوضع االحتكاري من املغاالة في 
تذاكر  قيمة  ورفــع  الطيران  خــدمــات  تكاليف 
السفر بشكل كبير. ويقول املحلل االقتصادي 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ عــــمــــار الـــضـــلـــعـــي لــ
اليمنية واختطاف األجواء  املطارات  تعطيل 
وغـــلـــق املـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة ضـــاعـــف مـــن مــعــانــاة 
الكثير  باستطاعة  يعد  لــم  بشكل  اليمنين 
والطاب  املرضى  خصوصًا  احتماله،  منهم 
املــبــتــعــثــن إلــــى الـــخـــارج والـــقـــطـــاع الــتــجــاري 
ــال األعـــمـــال واملــغــتــربــن. ويــتــحــدث عن  ــ ورجـ

التأثير الكارثي إلغاق مطار صنعاء والذي 
ــان يـــخـــدم كــتــلــة ســكــانــيــة كــبــيــرة وتــعــطــيــل  كــ
مطارات الرئيسية في بعض املحافظات مثل 
مــطــار تــعــز والـــحـــديـــدة، وخـــضـــوع املـــطـــارات 
ــتـــي  ــمـــن لـــســـيـــطـــرة دولـ ــيـ ــنــــوب الـ ــلـــة جــ ــامـ الـــعـ
التحالف السعودية واإلمارات واستخدامها، 
ــة مـــــن اإلمـــــــــــــــارات، ألغــــــــــراض خـــاصـــة  ــ ــــاصـ خـ
مــثــل مـــطـــار الــــريــــان فـــي حـــضـــرمـــوت ومــطــار 
سقطرى. وكــان مطار صنعاء الدولي املغلق 
التحالف  قبل  من  التوالي  على  الرابع  للعام 
يــســتــحــوذ عــلــى مــا نسبته 80 فــي املــائــة من 
إجمالي املسافرين الدولين واملحلين بنحو 
6000 مسافر يوميًا، قبل أن تتحول الرحات 
إلى مطاري عدن وسيئون، ما أدى إلى زيادة 
مــعــانــاة املــســافــريــن مـــن بــعــض املــحــافــظــات، 
ــــر على  وخـــاصـــة املـــرضـــى وكـــبـــار الـــســـن، وأثـ
حــركــة اإلمـــــدادات اإلنــســانــيــة. إذ يــقــدم موقع 
من  ألكثر  خدماته  الجغرافي  صنعاء  مطار 
11 مــحــافــظــة. وفـــتـــح مـــطـــار صــنــعــاء وبــقــيــة 
املطارات املتوقفة، في ظل ترتيبات مستدامة، 
سواء في ظل اتفاق استوكهولم أو املشاورات 
املتحدة  األمــم  ترعاها  والتي  الجارية حاليا 
اإليجابية  آثــاره  له  عمان، سيكون  وسلطنة 
على حركة املسافرين عموما وعلى انسياب 
اإلمــــــدادات الــغــذائــيــة إلـــى جميع املــحــافــظــات 

اليمنية.

تأثيرات الحرب
ــرب بـــشـــدة عـــلـــى قـــطـــاع الــنــقــل  ــحــ وأثــــــــرت الــ
العمل بشكل طبيعي  الــجــوي وقــدرتــه على 
البنية  لها  تعرضت  التي  لــألضــرار  نتيجة 
التحتية، حيث إن جميع املطارات أصبحت 
إما خارج الجاهزية ومتوقفة عن العمل أو 
بــقــدرة منخفضة جــدا منذ بدء  أنــهــا تعمل 
الحرب الدائرة في اليمن والتي تسببت في 
الــطــيــران اإلقليمية  إيـــقـــاف جــمــيــع شـــركـــات 
ــــى الـــيـــمـــن. وتـــقـــوم  ــيــــة عــمــلــيــاتــهــا إلـ والــــدولــ
الشركة الوطنية »الخطوط الجوية اليمنية« 
بتشغيل عدد من الرحات املجدولة من عدن 
ــى عـــمـــان والـــقـــاهـــرة. ويــســتــمــر  وســـيـــئـــون إلــ
إغـــــاق مـــطـــار صــنــعــاء لــلــعــام الـــثـــالـــث على 
الـــتـــوالـــي، بــحــيــث يــقــتــصــر اســتــخــدامــه على 
بــعــض الـــرحـــات الــخــاصــة بـــاألمـــم املــتــحــدة 
لنقل املــســاعــدات اإلغــاثــيــة واألدويــــة وتنقل 
وفود املنظمات األممية. كما لم تمنح أي من 
ماحية  خطوط  تصاريح  الطيران  شركات 
إلى أي من املطارات التي من املفترض أنها 
جاهزة الستقبال الرحات مثل الريان الذي 
لم يتم استخدامه إال بشكل محدود من قبل 
إلى  إضافة  بحضرموت،  املحلية  السلطات 

رفض التحالف تسيير رحــات داخلية بن 
مــطــارات عــدن واملــكــا وســقــطــرى وسيئون. 
وتشير بيانات رسمية متاحة اطلعت عليها 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن عـــدد الــرحــات 
اليمنية  الجوية  الخطوط  لطيران  الجوية 
الــفــتــرة مـــن 2010 حــتــى 2015 وصــل  خـــال 
إلــى نحو 8500 رحــلــة مــن مــطــار عــدن فقط، 
وهو املطار الرئيسي الوحيد العامل حاليًا، 
إلى جانب استخدام محدود ملطار سيئون، 
وذلك إلى الوجهات املختلفة للتشغيل، في 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة املــمــتــدة مــن بــدايــة الــحــرب 
وحتى عام 2019، حن وصل عدد الرحات 
من املطار ذاته إلى نحو 1429 رحلة، بفارق 

7123 رحلة. احتكار
األجواء اليمنية

بين  التنقل  حركة  على  الحرب  تؤثر  إذ  المتواصل،  العذاب  من  رحلة  اليمن  من  السفر  أصبح 
المحافظات، ويلقي االنقسام بثقله على توفير األوراق الرسمية، فيما يؤدي احتكار األجواء 

إلى ارتفاع كبير في سعر تذكرة السفر، لتضاف إلى كل ذلك كلفة فحوصات كورونا
مساٍع لتنشيط حركة الطيران

أثر انحدار حركة النقل الجوي في اليمن، وفق مسؤولني متابعني للملف، 
بشكل كبير على حركة التجارة واالقتصاد الوطني في البالد، العتماد 
 قطاعاته على الحركة املستدامة لعملية تحركات املواطن سواء 

ّ
النقل بكل

الداخلية أو الخارجية. كذلك، أدى تهالك أسطول الخطوط الجوية اليمنية 
إلى تزايد الدعوات إلعادة قطاع النقل الجوي إلى نشاطه، والتخفيف على 

اليمنيني معاناتهم املتواصلة في هذا اإلطار.
وفي نهاية الشهر املاضي، شهد اليمن أولى رحالت شركة اإلسكندرية 
الــدولــي، وعلى متنها 174 راكبًا  إلــى مطار عــدن  التي وصلت  للطيران 

بمعدل رحلتني أسبوعيًا، واعتبرت هذه الرحلة هي األولى من قبل شركة 
عربية إلى اليمن منذ سنوات.

ونقلت وكالة »سبأ« اليمنية عن مسؤولة قطاع النقل الجوي في وزارة 
الجوي  الخط  تدشني  أهمية  إّن  قولها  الــقــوي،  عبد  ديما  اليمنية،  النقل 
أّن  إلــى  وأشـــارت  اليمنيني.  املسافرين  مــن معاناة  التخفيف  فــي  تكمن 
»لدى وزارة النقل خطة توسعية تهدف إلى تقديم التسهيالت لشركات 
سّير ما قبل الحرب 

ُ
الطيران األجنبية واستئناف الرحالت التي كانت ت

شرط االلتزام بأنظمة ولوائح هيئة الطيران املدني واألرصاد.

تعطيل 
المطارات يؤثر 
على حركة 
الركاب )محمد 
حويس/ فرانس 
برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

 التعتيم مخططات الحكومة 
ّ

يلف
ــار مـــفـــاوضـــاتـــهـــا  ــ ــســ ــ ــــة ومــ ــيـ ــ ــالـ ــ املـ
مـــع املـــانـــحـــن الـــدولـــيـــن، خــاصــة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. وتــتــكــتــم السلطات 
ــوارد  فـــي تـــونـــس عــلــى بــرامــجــهــا لــتــوفــيــر مــ
ال تقل عــن 18,5 مليار ديــنــار بهدف تمويل 
املوازنة، فيما يسجل العجر املالي في الباد 
بتواصل  ترجيحات  وســط  قياسية  أرقــامــا 
الكاسح  التفشي  النمو نتيجة  هبوط نسب 
ــــان الــحــكــومــة  ــا. ومـــنـــذ إعـ لــفــيــروس كــــورونــ
ــــول فــي  ــــدخـ ــي الـ ــاضــ ــو/ أيــــــار املــ ــايــ نـــهـــايـــة مــ
النقد  صندوق  خبراء  مع  تقنية  مفاوضات 
اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات  الدولي بشأن 
دوالر، لــم تــكــشــف الــســلــطــات املــالــيــة عــن أي 
تفاصيل جديدة حول هذا امللف. في املقابل، 
لالتزامات  السريع  التنفيذ  نسق  يتواصل 
تجاه صندوق النقد برفع الدعم وكبح كتلة 
األجور رغم األزمة االجتماعية وتزايد نسب 
البطالة، حيث رفعت الحكومة منذ إعانها 
عن املفاوضات مع الصندوق غالبية أسعار 

مستثنية  واملــــحــــروقــــات  ــة  ــيـ ــاسـ األسـ املــــــواد 
فــقــط املــعــجــنــات والــخــبــز، كــمــا أطــلــق التجار 
العنان ألسعار املــواد غير املدعومة من قبل 

الحكومة.
ــــوري إن  ــنـ ــ ــالــــي خـــالـــد الـ ــول الـــخـــبـــيـــر املــ ــقــ ويــ
الحكومة ستواصل تعبئة املوارد من السوق 
املالية في حدود اإلمكانيات املتاحة وتحت 
الحد  املــركــزي مــن أجــل توفير  البنك  مراقبة 
الــتــي تضمن تسيير  التمويات  مــن  األدنـــى 

النفقات الضرورية وأهمها توفير الرواتب.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــد الــــنــــوري فــــي تـــصـــريـــح لــ ويــــؤكــ
واملــوارد  املحلية  املالية  السوق  أن  الجديد« 
املـــبـــاشـــرة هـــي املـــنـــافـــذ الـــوحـــيـــدة لــلــحــكــومــة 
ــة، فــــي انـــتـــظـــار  ــيــ ــالــ ــأمـــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا املــ ــتـ لـ
الــضــوء األخــضــر مــن صــنــدوق النقد الدولي 
ــــى الــــســــوق الـــدولـــيـــة لــلــحــصــول  لـــلـــخـــروج إلـ
عــلــى الـــقـــروض الــخــارجــيــة الــــازمــــة. ويــفــيــد 
فــي الــســيــاق ذاتـــه بــأن الحكومة ال تملك أي 
خطة واضحة لتعبئة املــوارد وهو ما يفسر 
مصير  بشأن  الرسمية  التوضيحات  غياب 
املـــفـــاوضـــات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أو 
الـــبـــدائـــل املـــطـــروحـــة لــتــوفــيــر أكـــثـــر مـــن 18,5 
مليار دينار )الدوالر = 2.74 دينار( لتمويل 

املوازنة.
قبل  من  واسعة  انتقادات  الحكومة  وتواجه 
بشأن  العمالية  والــنــقــابــات  سياسة  أحـــزاب 
ــمـــوض خــطــتــهــا لــتــعــبــئــة املــــــــوارد املـــالـــيـــة.  غـ
ــذي  واســـتـــنـــكـــر حـــــزب الـــتـــكـــتـــل »الـــتـــعـــتـــيـــم الــ

تـــمـــارســـه األغـــلـــبـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي تــعــهــدات 
ــة تـــجـــاه املـــانـــحـــن الـــدولـــيـــن، خــاصــة  الــــدولــ
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، وتـــحـــديـــدًا فـــي ما  صـ
املقتصر  املــزعــوم  اإلصـــاح  ببرنامج  يتعلق 
على الترفيع في األسعار وحماية اللوبيات 
عــلــى حــســاب الــطــبــقــات الــوســطــى والــفــقــيــرة 

واملؤسسات املتوسطة والصغيرة«.
ويقول مصدر مقرب من الحكومة فضل عدم 
»العربي الجديد« إن حكومة  كشف هويته لـ
هشام املشيشي تنتظر القرار النهائي بشأن 
ــنـــدوق الــنــقــد  ــفـــاوضـــات مـــع صـ اســتــكــمــال املـ
الــصــنــدوق سيحدد  أن  إلــى  الــدولــي، مشيرا 
ــه خــال  ــ مــوقــفــه عــقــب اجــتــمــاع مــجــلــس إدارتـ
شهر تموز/ يوليو الحالي. ويضيف املصدر 
ذاتـــه أن تــونــس لــن تتمكن مــن التوصل إلى 
اتــفــاق مــع صــنــدوق النقد الــدولــي قبل شهر 
فــــي حـــال  ــادم  ــ ــقـ ــ الـ تـــشـــريـــن األول  ــتــــوبــــر/  أكــ
مجلس  من  إيجابية  مبادرة  على  الحصول 
الــصــنــدوق ومــوافــقــتــه عــلــى مــواصــلــة  إدارة 

تمويل اقتصاد تونس.
وتكشف معطيات وزارة املالية في تقريرها 
للعام  الــدولــة  ميزانية  تنفيذ  متابعة  حــول 
الــحــالــي عــن تعبئة قــــروض خــارجــيــة طيلة 
 889.5 قــيــمــتــهــا  تــنــاهــز   2021 األول  الـــربـــع 
مليون دينار، أي نحو 325 مليون دوالر، في 
حن بلغت أقساط القروض املسددة في ذات 
الــفــتــرة 689.7 مــلــيــون ديــنــار مــا يــعــادل 255 

مليون دوالر.
ــلــــف بـــاملـــلـــف  ــكــ ــــق، قـــــــال املــ ــابــ ــ وفـــــــي وقـــــــت ســ
السام  عبد  الحكومة  بــرئــاســة  االقــتــصــادي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن املــالــيــة  الــعــبــاســي لــــ
شهري  خــال  ضغوطا  ســتــواجــه  العمومية 
تموز/ يوليو وآب/ أغسطس بسبب الحاجة 
ــــى مـــلـــيـــار دوالر لــــســــداد قــســطــي  املــــؤكــــدة إلـ
قـــــروض خـــارجـــيـــة. ويـــــوم الــخــمــيــس، كشف 
تمكنت  الــحــكــومــة  أن   « »الـــبـــورصـــة  مـــوقـــع 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــزان«، بــشــيــر الــشــيــخ، لـ  ــ ــراك فــ ــ قـــال مــنــســق »حـ
الحكومة  أمهل  الحراك  إن  الجديد«،  »العربي 
لتحسن  يوليو/تموز  شهر  منتصف  حتى 
ــي مـــنـــاطـــق الــجــنــوب  األوضـــــــــاع املــعــيــشــيــة فــ
الــلــيــبــي، لــجــهــة تــوفــيــر الـــكـــهـــربـــاء والــبــنــزيــن 
بقفل  ملوحًا  الصحية،  والــرعــايــة  والــســيــولــة 
تلبية  عــدم  حــال  فــي  النفطية  الحقول  جميع 
املطالب. ويضم إقليم فــزان عــددًا من الحقول 
الــبــاد، وهو  أكبر حقول  بينها  من  النفطية، 
ــرارة الــــــذي يــنــتــج نـــحـــو 312 ألـــف  ــ ــشـ ــ حـــقـــل الـ
نحو  ينتج  الــذي  الفيل  يوميًا، وحقل  برميل 
75 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــًا، بــاإلضــافــة إلـــى حقل 
الوفاء للغاز. ومنذ عام 2013، ونفط ليبيا لم 
الطبيعية، نتيجة  إنتاجه  إلى معدالت  يصل 
اإلقفاالت واالعتصامات املتكررة في الحقول 

وموانئ تصدير النفط.
ونــــفــــى الـــشـــيـــخ مــــا جـــــاء فــــي بـــعـــض وســـائـــل 
ــــام مـــن مــعــلــومــات عـــن أن الـــحـــراك أقــفــل  اإلعــ
والفيل  الـــشـــرارة  أن  مــوضــحــًا  نفطية،  حــقــواًل 
والـــحـــقـــول الــصــغــيــرة تــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي. 

إلــــى أن األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة صعبة  وأشــــــار 
لساعات  ينقطع  الكهربائي  فالتيار  للغاية، 
طويلة وبعض املناطق تبقى من دون كهرباء 
48 ســاعــة مــتــواصــلــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى نقص 
البنزين في املحطات، حيث يباع في السوق 
املــــوازي بــثــاثــة دنــانــيــر للتر الـــواحـــد، بينما 
الــوقــود املــدعــوم ال يتعدى 0.15 دينار،  سعر 
أيــضــًا مــن نقص في  املــواطــنــون  فيما يعاني 

أسطوانات غاز الطهو في األسواق.
وكــــان »حــــراك فــــزان« أعــلــن، عــبــر عــلــى مــواقــع 
ــّعـــد  ــيـــصـ ــي، أنـــــــــه سـ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــــتــــــواصــــــل االجــ
ــيـــة، نـــظـــرًا إلـــــى عـــدم  ــتـــجـــاجـ ــتـــحـــركـــات االحـ الـ
اســتــجــابــة الــحــكــومــة ملــطــالــبــهــم، ومـــن بينها 
فــي جنيف بخصوص  عليه  اتــفــق  مــا  تنفيذ 

إلعمار  صندوق  وإنــشــاء  السيادية  املناصب 
فــزان. وأشــار الــحــراك في بيان إلــى ما أسماه 
ــم، وعـــــــدم اهـــتـــمـــام  ــيـ ــلـ تــهــمــيــش الـــــدولـــــة لـــإقـ
الــســلــطــات املــتــعــاقــبــة بــاحــتــيــاجــاتــه وحــقــوقــه 
السياسية  األساسية على مختلف األصعدة 
 عـــن تـــدهـــور الــوضــع 

ً
واالقـــتـــصـــاديـــة، فـــضـــا

الحياة  مقومات  والصحي وغياب  اإلنساني 
من غذاء وكهرباء ومستشفيات وأدوية.

املائة من موازنة ليبيا على  وتعتمد 95 في 
ــر مــن  ــثـ اإليــــــــــرادات الــنــفــطــيــة، ويـــخـــصـــص أكـ
نــصــف املـــيـــزانـــيـــة لــــرواتــــب مــوظــفــي الــقــطــاع 
املنتجات،  من  لعدد  الحكومي  والدعم  العام 
ــات مــثــل الــعــاج  ــدمــ ــوقــــود وخــ مـــن بــيــنــهــا الــ
بــاملــجــان. وتــراجــع اإلنــتــاج  فــي املستشفيات 
املاضية  الــســنــوات  خـــال  ليبيا  فــي  النفطي 

نتيجة االعتصامات والتحركات املتاحقة.
وتـــؤكـــد بــيــانــات ملـــصـــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي أن 
خــســائــر اإلقـــفـــاالت بــلــغــت 153 مــلــيــار دوالر 
خال السنوات السابقة. ويبلغ إنتاج النفط 
لتصريحات  وفقا  برميل،  مليون   1.3 حاليا 
ــاز بــحــكــومــة  ــ ــغـ ــ صــحــفــيــة لــــوزيــــر الـــنـــفـــط والـ

الوحدة الوطنية، محمد عون.

ريان محمد

املوسمية  والخضار  الفواكه  أسعار  تشهد 
فــي ســوريــة ارتــفــاعــات مــتــواتــرة، مــا يحرم 
الــكــثــيــر مـــن الـــســـوريـــن إمــكــانــيــة تــذوقــهــا. 
وإضـــافـــة إلـــى تــدهــور الــوضــع االقــتــصــادي 
الــســوريــة،  لليرة  الــشــرائــيــة  القيمة  وانــهــيــار 
يــدفــع الــنــظــام إلـــى زيــــادة الــتــصــديــر فــي ظل 
حاجته للعملة الصعبة، فيما يعتبر املوسم 
ــام مـــن املــــواســــم الــســيــئــة.  ــعـ ــذا الـ ــزراعــــي هــ الــ
ويـــــراوح الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد مـــن املشمش 
بــن 3 إلــى 4 آالف لــيــرة ســوريــة )الــــدوالر = 
آالف،  و5   4 بـــن  مـــا  ــرز  ــكــ والــ ــرة(،  ــيــ لــ  3200
ـــ350 لــيــرة،  والــبــطــيــخ الــكــيــلــوغــرام الــواحــد بــ
الــصــغــيــرة ســعــرهــا نحو  الــبــطــيــخــة  إن  أي 
ــدراق بــحــدود 4 آالف لــيــرة.  ــ ألــفــي لــيــرة، والــ
ــــوز، فــقــد وصـــل إلــى  أمـــا ســعــر كــيــلــوغــرام املـ
أكثر مــن 9 آالف لــيــرة، فــي حــن أن متوسط 
لــيــرة. وأصبحت  ألــف  الــدخــل ال يتعدى 60 
الفاكهة نوعًا من الترف بحسب حاتم عيد 
»الــعــربــي الــجــديــد«  )56 عـــامـــًا(، الــــذي قـــال لـــ
وجــود  عــن  استغنت  السورين  »غالبية  إن 
الــفــاكــهــة عــلــى مــوائــدهــا، كــمــا اســتــغــنــت عن 
اللحوم، كذلك فإنه يجري خفض مشتريات 
ــــاف أنــه  ــــواع الـــخـــضـــار«. وأضـ الــكــثــيــر مـــن أنـ

ــأمـــن ثــمــن  ــكـــون عـــاجـــزيـــن عــــن تـ »عـــنـــدمـــا نـ
الخبز والـــرز والبرغل والــعــدس والــلــن، أي 
وجبات  منها  تتكون  التي  البسيطة  املــواد 
الفاكهة  على  الحصول  سيكون  السورين، 
أمرًا غير وارد. وبداًل من دعم أسعار الفواكه 
املــحــلــيــة، تــعــمــل الــحــكــومــة عــلــى تصديرها 
إلى الخارج، فترتفع أسعارها في الداخل«. 
وأشار سامر مهنا )36 عامًا(، وهو صاحب 
محل لبيع الخضار والــفــواكــه فــي األطــراف 
الشمالية من دمشق، في حديث مع »العربي 

ــراء  الــــجــــديــــد« إلـــــى »عــــــدم اإلقــــبــــال عـــلـــى شــ
ــيـــس، وحـــتـــى الــخــضــار،  الـــفـــواكـــه بــشــكــل رئـ
وهناك أشخاص يشترون الخضار بالحبة، 

وخاصة العائات التي لديها أطفال«. 
وأضاف: »توقفُت عن عرض املوز في املحل، 
الفاكهة،  هــذه  يحبون  األطــفــال  غالبية  ألن 
يتعرضون لإحراج حن يدخلون  وأهلهم 
مع أوالدهــم بسبب عدم قدرتهم على شراء 

ما يطلبونه«.
بــدوره، برر عضو لجنة الخضار والفواكه 
فــي ســـوق الـــهـــال، أســامــة قــزيــز، فــي حديث 
لــصــحــيــفــة مــحــلــيــة، ارتــــفــــاع األســــعــــار إلـــى 
تصدير الفواكه إلــى الــدول املــجــاورة ودول 
الــخــلــيــج، مــقــدرًا الــتــصــديــر يــومــيــًا بــمــا بن 
الحمضيات  بـــرادًا تشتمل على  إلــى 25   18
لكونه  والكرز،  املشمش  والفواكه وضمنها 
يلقى رواجًا في العديد من الدول، وخاصة 
أن معظم عمليات  إلــى  ولفت  الخليج.  دول 
التصدير تكون عبر البر من مختلف املنافذ 
الحدودية، وخاصة منفذ نصيب الحدودي 
مع األردن، إضافة إلى الكميات التي تتجه 
إلى العراق. فيما لفت رئيس اتحاد فاحي 
دمــشــق، مــحــمــد خــلــوف، إلـــى خــســارة نحو 
نصف محصول الكرز واملشمش هذا العام 

بسبب الظروف الجوية.

تونس 
وصندوق النقد

الغالء يسيطر على السوق المحلية )عمر حاج 
قدور/ فرانس برس(

»حراك فزان« يهدد بقفل حقول نفطية

ارتفاع األسعار يحّول الفواكه إلى ترف

تعتيم رسمي على 
المفاوضات وبدائل التمويل

ال تزال السلطات المالية 
التونسية تتكتم على 

مسار مفاوضاتها مع 
مؤسسات التمويل 

الدولية، خاصة صندوق 
النقد، وسط تعاظم 

الحاجة لموارد تمّول 
الموازنة

ليبيا مالية عامة

سورية

تطبيق توصيات 
صندوق النقد من دون 

الكشف عن االلتزامات

تصعيد في التحركات 
إلى حين الحصول على 

الوقود والخدمات

ــنـــار مـــن الــســوق  مـــن تــعــبــئــة 716 مــلــيــون ديـ
املــحــلــيــة عــبــر قــــرض اكــتــتــاب وطـــنـــي ســاهــم 
الطبيعين  األشـــخـــاص  مـــن  املــــودعــــون  فــيــه 
والــشــركــات. وفـــي حـــزيـــران/ يــونــيــو املــاضــي 
فــي  املـــســـاهـــمـــة  بـــــاب  املـــالـــيـــة  فــتــحــت وزارة 
االكـــتـــتـــاب فـــي قــــرض وطـــنـــي بـــهـــدف تعبئة 
الداخلية.  املــوازنــة من السوق  مــوارد لفائدة 
وقــالــت وزارة املــالــيــة فــي قــــرار أصـــدرتـــه في 
الجريدة الرسمية للمساهمن في القرض إن 
ســـداده سيمتد مــا بــن 5 و7 ســنــوات حسب 

صنف االكتتاب مع نسبة فائدة تتراوح بن 
8,7 و8,9 في املائة. 

ــادق مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــتـــونـــســـي عــلــى  ــ ــ وصـ
قــرار يسمح باللجوء إلــى آلية القتراض من 
في  الــرابــعــة  للمرة  واملــؤســســات  التونسين 
تاريخ الباد، لسد جزء من حاجيات تمويل 
ــدار قــرض  ــ ــك عــبــر إصــ ــ مــيــزانــيــة الــــدولــــة وذلـ

رقاعي وطني ومن خال االكتتاب.
وتــحــتــاج الــحــكــومــة الــتــونــســيــة إلــــى تعبئة 
ــتــــراض بــنــحــو 6.77  ــوارد مــالــيــة عــبــر االقــ ــ مــ

لسنة  الدولة  ميزانية  لتمويل  دوالر  ماين 
2021، وتتوزع القروض بن اقتراض داخلي 
ــــدود 5.6 مـــلـــيـــارات ديـــنـــار واقـــتـــراض  فـــي حـ
خــارجــي بقيمة 13 مــلــيــار ديــنــار. وتــواصــل 
تـــونـــس فــــي األثــــنــــاء مـــفـــاوضـــاتـــهـــا الــتــقــنــيــة 
مــع خــبــراء صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي مــن أجــل 
مليارات   4 بقيمة  مالي  اتفاق  إلــى  التوصل 
دوالر، غير أن وزير املالية علي الكعلي رّجح 
اتفاق مع الصندوق  إلى  أن تتوصل تونس 

بداية الربع الثالث من السنة الحالية.
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