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اضطراب مصرفي في اليمن
عدن ـ العربي الجديد

عدن  في  اليمنيني  الصرافني  جمعية  أعلنت 
الصرافة  كافة شركات  الشامل في  اإلضــراب 
وشبكات التحويالت املالية، حتى تستجيب 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة ملــطــالــبــهــا فــــي مــعــالــجــة 

الوضع االقتصادي.
وأكــــدت الــجــمــعــيــة فــي تــعــمــيــم، اطــلــعــت عليه 
ــــراب يأتي  »الــعــربــي الــجــديــد«، أن قـــرار اإلضـ
احتجاجا على تدهور األوضاع االقتصادية 
واملعيشية ولن يتم رفعة إال بقيام الحكومة 
الواقع  أرض  تنعكس على  فعلية  بــإجــراءات 

في تطبيع هذه األوضاع.
ــراب الــذي  ــ وشــوهــد الـــتـــزام كبير بــقــرار اإلضـ
الطارئة  الخدمة  نوافذ  اإلبقاء على  استثنى 
ليوم واحد، إذ أقدمت معظم محال وشركات 
الــصــرافــة عــلــى إغــــالق أبــوابــهــا فـــي مختلف 
مـــنـــاطـــق عـــــــدن، بـــاســـتـــثـــنـــاء فـــــــروع مـــصـــرف 
ــي جـــولـــة مــيــدانــيــة قـــامـــت بها  الــكــريــمــي. وفــ

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، فــــي شــــــارع الـــصـــرافـــني 
ــــدن، بــدت  بــمــنــطــقــة الــشــيــخ عــثــمــان شـــمـــال عـ
ــات الــــصــــرافــــة مــغــلــقــة  ــ ــركـ ــ جـــمـــيـــع مــــحــــال وشـ
أبوابها، بينما كان هناك نحو ثالثة أو أربعة 
مــحــالت تــعــمــل عــبــر نـــوافـــذ صــغــيــرة خــاصــة 

بالخدمة الطارئة، كما أكد ذلك صرافون.
وقال خالد السروري، عامل في محل صرافة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــم مــلــتــزمــون بشكل  لـــ
كلي بتعميم جمعية الصرافني في عدن، وإن 
املالية  التحويالت  فقط على  عملهم يقتصر 
عبر الخدمة الطارئة، في ظل توقف تــام عن 

أي أعمال مصارفه للعملة.
واتـــجـــه املــتــعــامــلــون مـــن مـــواطـــنـــني وتـــجـــار، 
ــات الـــصـــرافـــة،  ــركــ فـــي ظـــل إغـــــالق مـــحـــال وشــ
والقيام  العملة  لتبديل  املتاحة  البدائل  إلــى 
بعمليات الصرف واملتمثلة باملوالت واملراكز 

التجارية.
وحــســب الــتــاجــر نــــزار الــعــمــاري، فــي حديثه 
ــإن هـــنـــاك اســتــغــالال  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــ لــــ

واضـــحـــا لــهــذه الــوضــعــيــة فـــي هــــذه األمــاكــن 
العملة،  الــتــي وفـــرت خــدمــة صــرف  التجارية 
مؤكدًا أنه قام بصرف عمالت أجنبية، بنحو 
264 ريـــاال مقابل الــريــال الــســعــودي الــواحــد، 

فيما بلغ الدوالر 1020 رياال يمنيا.
أكــدت مصادر مصرفية مطلعة  السياق،  في 
ــرار اإلضــــــراب له  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن قـ لــــ
عالقة بوضع البنك املركزي اليمني شروطا 
شركات  اعتماد  لتجديد  مــشــددة  محاسبية 
الصرافة، وهو ما ترفضه جمعية الصرافني 

اليمنيني في عدن.
وحــصــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى تعميم 
اليمني في عــدن، موجه  املــركــزي  مهم للبنك 
ــات الــــصــــرافــــة الـــعـــامـــلـــة فــي  ــركــ إلـــــى كـــافـــة شــ
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، حـــول الــقــوائــم املــالــيــة 
املــركــزي  البنك  قـــرار  إلــى  اســتــنــادا  الختامية 
رقم )5( لسنة 2010، حسب املادة )11( بشأن 
املعتمدة  املالية  البيانات  مــن  نسخة  تقديم 
إلى البنك املركزي، من قبل محاسب قانوني 

معتمد. وأكــد البنك املركزي على ضــرورة أن 
يكون املحاسب القانوني املتعاقد معه، ضمن 
قوائم املحاسبني القانونيني املعتمدين لدى 
الصناعة  وزارة  في  املختصة  العامة  اإلدارة 
والـــتـــجـــارة فـــي عـــــدن، مـــشـــددًا عــلــى االلـــتـــزام 
بتقديم نسخة من القوائم املالية السنوية في 

موعد أقصاه 30 إبريل/نيسان من كل عام.
االقتصادية  اتها  إجراء الحكومة من  وكثفت 
للعملة،  قياسي  انهيار  إثــر  على  واملصرفية 
إذ تخطي ســعــر الــصــرف حــاجــز 1000 ريــال 

مقابل الدوالر.
في هذا الصدد، يؤكد الخبير املصرفي نشوان 
»العربي الجديد«، أن اإلجراءات التي  سالم، لـ
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة اليمنية ال تــهــدف فقط 
إلى معالجة التشوهات السعرية في العملة 
الــوطــنــيــة، بــل أيــضــا إلـــى قــطــع الــطــريــق أمــام 
الــذي صعد من  الجنوبي  االنتقالي  املجلس 

تحركاته ضد الحكومة في أكثر من اتجاه.

عدنان عبد الرزاق

بنحو  الغذائية  واملنتجات  اللحوم  أسعار  ارتفعت 
20% خـــالل عــشــرة أيــــام، تــزامــنــا مــع انــقــطــاع التيار 
الكهربائي بالعاصمة السورية دمشق واملدن التي 
يسيطر عليها نظام بشار األسد، ألكثر من عشرين 
ساعة يوميا، ما أدى إلى فساد لحوم وسلع غذائية 

أخرى مثل األلبان واألجبان.
ــنــــام بــمــنــطــقــة الـــحـــّجـــيـــرة بــريــف  ويـــقـــول تـــاجـــر األغــ
 »معظم الجزارين توقفوا 

ّ
دمشق، رضوان محمد، إن

عـــن الـــذبـــح وبـــيـــع الــلــحــوم خــــالل األســـبـــوع األخــيــر 

الحرارة  درجــة  وارتــفــاع  الكهربائي  التيار  النقطاع 
لنحو 40 درجة، ما أفسد اللحوم وتسبب بخسائر 
)الضأن  الخروف  للجزارين، ورفــع سعر كيلو لحم 
أو الــغــنــم( إلــى 32 ألــف لــيــرة )الــــدوالر = 3500 ليرة 
في السوق السوداء( تحت مبرر أن تشغيل مولدات 
الــكــهــربــاء يــزيــد مــن مــصــاريــف الـــجـــزاريـــن«. ويــؤكــد 
انقطاع  »استمرار  على  الجديد«  »العربي  لـ محمد 
الــكــهــربــائــي لنحو 22 ســاعــة بمناطق ريــف  الــتــيــار 
 املشكلة غير صحيح« 

ّ
دمشق وما سمعناه من حل

ه ال إلزام ألصحاب محال اللحوم على 
ّ
مشيرًا إلى أن

البيع بواقع عجز الحكومة عن تأمني الكهرباء.

وفـــي املــقــابــل، ارتـــفـــع ســعــر كــيــلــوغــرام الـــدجـــاج إلــى 
اللحوم  بمبيعات  كبير  تــراجــع  مــع  لــيــرة،  آالف   10
»العربي  لـ خاصة  مصادر  وفق  دمشق،  بالعاصمة 
اللحوم  شــراء  عن  أحجموا  السوريني   

ّ
ألن الجديد« 

بسبب غالء األسعار واستحالة التخزين بالبرادات 
املــصــادر،  وتضيف  الكهرباء.  غياب  بــواقــع  املنزلية 
 »انـــقـــطـــاع الــتــيــار 

ّ
الـــتـــي رفـــضـــت ذكــــر أســمــائــهــا، أن

ساعات  لثماني  يصل  طويلة،  لساعات  الكهربائي 
بــالــبــرادات  األغــذيــة  جميع  بفساد  كفيل  متواصلة، 

املنزلية«.
بــــدوره، يــقــول مــديــر منشأة الــدواجــن فــي الــالذقــيــة، 

كبير  بشكل  أثــر  الكهرباء  انقطاع   
ّ
إن حسن،  باسم 

صحافية،  تصريحات  فــي  مبينا  املنشأة،  عمل  فــي 
 انــقــطــاع الــتــيــار يتسبب بــزيــادة 

ّ
أمـــس األربـــعـــاء، أن

تكاليف اإلنتاج وصرف أكثر من نصف مليون ليرة 
يوميا لشراء املازوت لتوليد الطاقة الكهربائية عبر 

 يوم.
ّ

تشغيل املولدات لـ 20 ساعة كحد أدنى كل
 مــنــتــجــات 

ّ
ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن ــ ـ

ّ
ويــضــيــف حــســن أن

الدواجن عموما يحكمها مبدأ العرض والطلب في 
 ارتفاع أسعار املواد العلفية بشكل كبير، 

ّ
السوق، فإن

إضافة لزيادة تكاليف اإلنتاج، جميعها عوامل أدت 
لزيادة سعر الفروج والبيض في الوقت نفسه.

سورية: انقطاع الكهرباء يُفسد اللحوم ويرفع أسعارها

الجزائر: ارتفاع إنتاج شركات 
الصناعة

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إنتاج 
الشركات الصناعية التابعة للقطاع 

العام في الجزائر بنسبة 0.4 % 
في الربع األول من العام الحالي. 

وأرجع الديوان الوطني لإلحصائيات 
)حكومي( هذا التحسن إلى »زيادة 

في إنتاج الصناعات الغذائية 

والحديد واملعادن واألجهزة 
واملعدات امليكانيكية والكهربائية 
واإللكترونية«، وفق وكالة األنباء 

الجزائرية الرسمية. وأوضح أّن إنتاج 
الصناعات الغذائية زاد 10.3 % في 

الربع األول من هذا العام، على أساس 
سنوي، فيما سجلت قطاعات 

صناعة الحديد واملعادن واألجهزة 
الكهربائية واملعدات زيادة 8.6 %. 
بينما واصل قطاع الطاقة الركود 
في الربع األول من العام الجاري، 
وانكمش إنتاج املحروقات 2 %.

تركيا: ارتفاع صادرات 
الصناعات الكيميائية

حققت صادرات قطاع الصناعات 
الكيميائية التركية، نموًا بنسبة 

34.9 باملئة، خالل األشهر السبعة 
األولى من العام الجاري، وذلك 

مقارنة بالفترة املناظرة من العام 
املاضي. وفي حديثه لألناضول، 

قال عادل بيليستر، رئيس اتحاد 
مصدري املنتجات الكيميائية 

في إسطنبول، إن صادرت البالد 
خالل الفترة بني يناير/ كانون 

الثاني – يوليو/ تموز 2021، بلغت 
121 مليارا و358 مليون دوالر. 

وأضاف أنه في شهر يوليو لوحده، 
بلغت صادرات القطاع 1.92 مليار 
 نموًا بنسبة 21.44 

ً
دوالر، مسجال

باملئة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 
2020. وأوضح أن قطاع املنتجات 

الكيميائية، سجل رقمًا قياسيًا 
جديًدا في يونيو/ حزيران املاضي 

على صعيد الصادرات الشهرية، 
حيث بلغت عائدات صادراتها 2.3 

مليار دوالر.

الخرطوم تتجاوز مناسيب 
الفيضان 

أعلنت السلطات السودانية، أمس 
األربعاء، أن كمية املياه الواردة من 

إثيوبيا تجاوزت مليار متر مكعب. 
وأوضحت لجنة الفيضانات التابعة 

لوزارة الري واملوارد املائية، في 
بيان أطلع عليه »العربي الجديد«، 

أن 806 مليون متر مكعب سجلت 
في محطة الديم على الحدود 

السودانية اإلثيوبية خاصة بنهر 
النيل األزرق، وأن 240 مليون متر 
مكعب سجلت على الحدود أيضا 

خاصة بنهر عطبرة. وأشارت 
اللجنة إلى أن العاصمة الخرطوم، 
تجاوزت منسوب الفيضان، بعد 

أن سجل نهر النيل األزرق ارتفاعا 
فيها بلغ 16.64 متر متجاوزًا 

معدل الفيضان بنحو 14 سنتمتر. 
وأضافت اللجنة أن جميع املناطق 
على ضفاف النيل سوف تسجل 
ارتفاعا بمتوسط 10 سننتمتر، 

وطالبت املواطنني القاطنني في 
تلك املناطق خاصة في الخرطوم 

ومحليات والية سنار )جنوب 
وسط(، وعطبرة )شمال(، بأخذ 

كآفة التحوطات الالزمة.

أخبار

أرباح »تويوتا« 
تقفز %466

أعلنت مجموعة »تويوتا موتورز« أمس األربعاء، ارتفاع صافي أرباحها خالل الربع األول )للسنة املالية للشركة( املنتهي في يونيو/حزيران 2021 بنسبة 
466 في املائة، لتعود ملستويات ما قبل الجائحة، بدعم إلغاء قيود التنقل في أغلب املناطق حول العالم. وذكر عمالق تصنيع السيارات الياباني في بيان، 
 صافي األرباح املسجلة القابلة للتوزيع على املساهمني، بلغ 897.83 مليار ين )8.22 مليارات دوالر(، من 158.84 مليار ين )1.45 مليار دوالر( على أساس 

ّ
أن

سنوي. وارتفعت مبيعات الشركة خالل الربع األول من العام الحالي بنسبة 72.5 في املائة على أساس سنوي، إلى 7.935 تريليونات ين )72.7 مليار دوالر(. 
وأشارت املجموعة التي تضم أيضا شركتي »دايهاتسو موتور« و»هينو موتورز« إلى نمو مبيعات السيارات إلى 2.148 مليون سيارة خالل الفترة.

اقتصاد
Thursday 5 August 2021
الخميس 5 أغسطس/ آب 2021 م  26  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2530  السنة السابعة

)Getty(
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القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن قــــرار 
ــبـــد الـــفـــتـــاح  الــــرئــــيــــس املـــــصـــــري، عـ
السيسي، إلغاء الدعم تدريجيا عن 
مليارات   7.7 تدبير  يستهدف  الخبز  رغــيــف 
بـــصـــورة  دوالر(،  مـــلـــيـــون   490 )نـــحـــو  جــنــيــه 
مبدئية، لتوفير وجبات غذائية للتاميذ في 
املــدارس الرسمية، مع انطاق العام الدراسي 

الجديد في 9 أكتوبر/ تشرين األول املقبل.
وقالت املصادر في حديث خاص مع »العربي 
الجديد« إن السيسي اجتمع مؤخرًا مع اللواء 
وليد أبو املجد، املدير العام لجهاز مشروعات 
الــخــدمــة الــوطــنــيــة، الــتــابــع لــلــقــوات املسلحة 
)الــجــيــش(، مــن أجــل تــولــي الــجــهــاز مسؤولية 
ــيـــة بــالــتــنــســيــق مع  ــبـــات املـــدرسـ تــدبــيــر الـــوجـ

وزارتي التربية والتعليم والزراعة.
وأضافت املصادر، التي رفض ذكر اسمها، أن 
السيسي حّدد سعر الوجبة بسبعة جنيهات 
الــواحــد، بحيث تتضمن بسكويت  الطفل  عن 
سادة، وآخر محشوًا عجوة، وفطيرة مدرسية، 
مع العلم أن تكلفة هذه الوجبة تقل كثيرًا عن 
املبلغ املحدد؛ ما يدر أرباحا طائلة على جهاز 

الخدمة الوطنية مع كل عام دراسي.
ــــرر أن يـــغـــطـــي بـــرنـــامـــج  ــقـ ــ وتــــابــــعــــت: »مــــــن املـ
الـــتـــغـــذيـــة املـــدرســـيـــة جــمــيــع تـــامـــيـــذ مــرحــلــة 
رياض األطفال، واملرحلة االبتدائية للشريحة 
العمرية حتى 12 عاما في املدارس الحكومية 
الرسمية، وذلك بإجمالي 12 مليونا و212 ألفا 
و596 طالبا وطالبة في 31 ألفا و403 مدارس«. 
ــاءت خــال  ــ تــصــريــحــات الــرئــيــس املـــصـــري جـ
مــؤتــمــر افــتــتــاح املــديــنــة الــصــنــاعــيــة الــغــذائــيــة 
»سايلو فودز«، اململوكة للقوات املسلحة، أول 
مــن أمـــس، والــتــي أكــد مــصــدر بـــوزارة التعليم 
الــوزارة  أنها هي التي ستتولى عملية إمــداد 

بالوجبات الغذائية للطاب.

 عــــدم نــشــر اســـمـــه، إن 
ً
وقــــال املـــصـــدر، مــفــضــا

الـــوجـــبـــات  عـــلـــى  الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  ــــول  ــــصـ »حـ
الــغــذائــيــة الــتــي تــقــدمــهــا لــلــطــلــبــة، مـــن الــقــوات 
املسلحة، أمر جيد، ألنها بذلك ستضمن جودة 
املــنــتــجــات، الــتــي أحــيــانــا مــا يــشــوب تــوريــدهــا 
ــاف أن »تــولــي الــقــوات  عــمــلــيــات فـــســـاد«. وأضــ

املسلحة املسألة، سيمنع الفساد تماما«.
وفي 15 يوليو/ تموز املاضي، وجه السيسي 
بتوفير وجبات تتمتع بقيمة غذائية مرتفعة 
لــتــامــيــذ املــــــــدارس، فـــي لـــقـــاء جــمــعــه بــرئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، ووزيــــر 
التربية والتعليم طارق شوقي، ووزير املالية 
مــحــمــد مــعــيــط، ووزيــــــرة الــصــحــة هــالــة زايــــد، 
العام لجهاز مشروعات  املدير  إلى  باإلضافة 

الخدمة الوطنية.
افتتاح مشروع غذائي  السيسي، خــال  وقــال 
الــصــنــاعــيــة، أول مــن أمــس،  الـــســـادات  بمدينة 
إنه »يتحمل املسؤولية عن زيادة سعر رغيف 
الــخــبــز، ولـــن يــتــرك األمـــر للحكومة وحــدهــا«، 
مضيفا أن »الوفر الذي سيتحقق جراء الزيادة 
ســنــوجــهــه لــصــالــح الــتــغــذيــة املــدرســيــة، حيث 
لتوفير  جنيه  مــلــيــارات   8 تدبير  إلــى  نحتاج 

وجبات للتاميذ في املدارس«.
وأشــار السيسي إلــى أنــه سيشرف على خطة 
يبلغ  الــذي  املدعم،  الخبز  لزيادة سعر رغيف 

 100  = )الجنيه  قـــروش  خمسة  حاليا  ســعــره 
الوجبات  في  رئيسيا  مكونا  ويعتبر  قــرش(، 
ــريـــن؛ عــلــمــا أن وزن  الـــغـــذائـــيـــة لـــعـــمـــوم املـــصـ
فض مرتن من 130 غراما إلى 110، 

ُ
الرغيف خ

ثــم إلــى 90 غــرامــا قبل أقــل مــن عـــام، مــا يعني 
ارتفاع سعره أكثر من 30%، في عملية سرقة 

موصوفة لدعم الخبز وفق مراقبن.
يــذكــر أن جــهــاز مــشــروعــات الــخــدمــة الوطنية 
قد تــورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذًا 
فــــي مــحــافــظــة ســــوهــــاج بــصــعــيــد مـــصـــر، إثـــر 
تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصاحية 
وّردها الجهاز في عام 2017، ما أثار تساؤالت 
مـــشـــروعـــة عــــن تـــغـــول الـــجـــيـــش فــــي قــطــاعــات 
عــــديــــدة، واخـــتـــيـــار شـــركـــة الــنــصــر لــلــخــدمــات 
)كـــويـــن ســرفــيــس( الــتــابــعــة لــلــجــهــاز، لــتــولــي 
الحكومية  املــــدارس  لتاميذ  التغذية  تــوريــد 

»األمر املباشر«. واملعاهد األزهرية بـ
ــد كــشــفــت فــي  ــانــــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« قــ وكــ
والتعليم  التربية  وزارة  أن   2020 أيــار  مايو/ 
قد تعاقدت مع القوات املسلحة لتولي تطهير 
وتــعــقــيــم لــجــان امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة، 
بمبلغ يقدر بنحو 950 مليون جنيه سنويا، 
فـــي إطـــــار اإلجـــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة لــلــحــد من 

انتشار وباء كورونا.
كـــذلـــك قـــالـــت مـــصـــادر مــتــطــابــقــة فـــي وزارتـــــي 
عددًا  إن  العالي،  والتعليم  والتعليم،  التربية 
كــبــيــرًا مــن فــنــادق ودور الـــقـــوات املــســلــحــة في 
الـــعـــاصـــمـــة الــــقــــاهــــرة بـــاتـــت تـــؤجـــر قــاعــاتــهــا 
لــلــمــدرســن املــتــمــيــزيــن فـــي مـــراحـــل الــتــعــلــيــم 
األساسي مقابل مبالغ مالية كبيرة، بما فيها 
نــظــام الــدبــلــومــة األمــيــركــيــة، وشــهــادة الثقافة 
قــرار  مــن  الستثنائها  اســتــغــااًل  البريطانية؛ 
األمــاكــن  فــي  التجمعات  الــــوزراء غلق  مجلس 

املغلقة في مواجهة جائحة كورونا.
ــقـــاعـــات في  ــادر بــــأن تــأجــيــر الـ وأفـــــــادت املــــصــ
املباني اململوكة للجيش لم يقتصر على طاب 
الشهادات األساسية، مثل اإلعدادية والثانوية 
الــعــامــة، بــل شمل أيــضــا طلبة الــجــامــعــات في 
مــخــتــلــف الــكــلــيــات والــتــخــصــصــات، بــاالتــفــاق 
في مجال  املعروفن  واألســاتــذة  املعيدين  مع 
الــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة؛ بـــمـــا يـــعـــد مــخــالــفــا 
لـــقـــرارات الــحــكــومــة مــنــع الــتــجــمــعــات واملــراكــز 

التعليمية.
أما شركة »سايلو مصر للصناعات الغذائية، 
مشروعات  لجهاز  التابعة   ،»SILO FOODS«
الـــخـــدمـــة الــوطــنــيــة بـــالـــقـــوات املــســلــحــة، فهي 
مدينة صناعية متكاملة ال تحتاج ألي عنصر 
خــارجــي، ســوى القمح الـــازم إلنــتــاج الدقيق 
الــذي يدخل كمادة خام أساسية في مختلف 

املنتجات التي تعمل عليها مصانع الشركة.

عّمان ـ زيد الدبيسية

بعد سنوات من املباحثات والضغوط التي مارسها الجانبان 
األردني والفلسطيني على االحتال اإلسرائيلي إلزالة القيود 
املفروضة على مبادالتهما التجارية، توصلت األطراف الثاثة 
مؤخرا، إلى اتفاق يقضي بزيادة الصادرات األردنية للسوق 
الفلسطيني بنسبة كبيرة لترتفع من حوالي 152 مليون دوالر 

إلى 700 مليون دوالر سنويا، أي بنسبة زيادة %360.
»العربي الجديد«، فإن االتفاق املزمع  وحسب مسؤول أردني، لـ
وحكومة  الفلسطينية  والــســلــطــة  األردن  بــن  قــريــبــا  توقيعه 
ــيــــة إلــــى الــســوق  االحـــتـــال يــقــضــي بـــزيـــادة الــــصــــادرات األردنــ
السلع  أن تخضع نصف  منها  ترتيبات  الفلسطيني وضمن 

املصدرة للمواصفات الفلسطينية وتسهيل دخول البضائع.
وكانت األطراف الثاثة أجرت مباحثات مكثفة، مؤخرا، شارك 
الــخــارجــيــة، واالقــتــصــاد، والــصــنــاعــة والــتــجــارة،  فيها وزراء 
متضمنا  النهائية  شبه  بصيغته  وإخــراجــه  االتــفــاق  لبلورة 
السلع املسموح بتصديرها من األردن إلى السوق الفلسطيني.

وقــالــت وزيـــرة الصناعة والــتــجــارة والــتــمــويــن األردنـــيـــة، مها 
عــلــي، إنــهــا أجـــرت مــبــاحــثــات، آخــرهــا أول مــن أمـــس، مــع وزيــر 
إلـــى تعزيز  الــعــســيــلــي، هــدفــت  الفلسطيني، خــالــد  االقــتــصــاد 
الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي بـــن الــجــانــبــن فـــي مـــجـــاالت الــتــجــارة 
الفرص  من  لاستفادة  الخاص  القطاع  وتحفيز  واالستثمار 
أن هــنــاك ترتيبات  فــي األردن وفــلــســطــن. وأضـــافـــت  املــتــاحــة 
تجري في مراحلها النهائية لغايات زيادة الصادرات األردنية 
دوالر  مــلــيــون   700 حــوالــي  لتصبح  الفلسطيني  الــســوق  إلـــى 
ســنــويــا، مــا يــســاهــم فــي تنشيط حــجــم الــتــجــارة البينية بن 
الجانبن. وقالت إن حجم التجارة البينية بن الجانبن دون 
مستوى الطموح حيث بلغت الصادرات األردنية إلى السوق 
الــعــام  فــي  تقريبا  دوالر  مــلــيــون   152 مــقــداره  مــا  الفلسطيني 
2020.  وقـــال رئــيــس جمعية املــصــدريــن األردنـــيـــن، عــمــر أبــو 
»العربي الجديد«، إن االحتال اإلسرائيلي وفي إطار  وشاح، لـ

الفلسطينين  على  وتضييقه  الفلسطيني  للسوق  احــتــكــاره 
أمــام السلع األردنية ويحول دون  مــازال يضع كافة العراقيل 
دخولها إلى األراضــي الفلسطينية. وأضــاف أن االتفاق الذي 
يــجــري الــحــديــث عـــن تــوقــيــعــه يــســاهــم إلـــى حـــد مـــا فـــي زيـــادة 
الفلسطيني، لكنه غير  السوق  إلى  الــصــادرات األردنية  حجم 
كاف كون أن هناك الكثير من العراقيل التي يضعها االحتال 
وإمكانية  الجانبن  بن  البينية  التجارة  زيــادة  دون  وتحول 
تحقيق التكامل االقتصادي في العديد من املجاالت استنادا 
إلــى الــفــرص املــتــاحــة والــقــرب الــجــغــرافــي والــعــاقــات املتميزة 
ــمـــال. وقــــال رئــيــس غــرفــة صناعة  وخــاصــة بــن قــطــاعــات األعـ
»العربي الجديد« إن القطاع الخاص  األردن، فتحي الجغبير، لـ
الــتــي تضعها  الــقــيــود  إلــى تخفيف  باهتمام  يتطلع  األردنــــي 
إسرائيل على الصادرات األردنية إلى السوق الفلسطيني، ما 
السلع  من  الفلسطيني  الجانب  احتياجات  تلبية  في  يساهم 
املزيد  مــمــارســات  أنــه يتوجب  الجغبير  األســاســيــة. وأضـــاف 
من الضغوط على االحتال إلزالــة كافة القيود التي تعترض 
طريق املبادالت التجارية بن األردن وفلسطن وإعادة النظر 
فــي بــروتــوكــول بــاريــس الـــذي يحد مــن التصدير إلــى السوق 
مشيرا  مـــحـــددة،  )كــمــيــات(  كـــوتـــات  بــمــوجــب  إال  الفلسطيني 
إلى تواضع حجم التجارة بن الجانبن حاليا. ومن جانبه، 
يرى رئيس لجنة مقاومة التطبيع السابق، مناف مجلي، في 
»العربي الجديد« أنه يفترض االنتباه إلى أهمية أن  حديثه لـ
تماما  األردن وفلسطن خالية  التجارية بن  املبادالت  تكون 
مــن أي شــراكــات مــن قبل االحــتــال اإلسرائيلي، حيث يرفض 
ــي كــافــة أشـــكـــال الــتــطــبــيــع بــمــا فــيــهــا الــشــؤون  ــ الـــشـــارع األردنــ

االقتصادية مع الكيان الصهيوني. 
وأشار إلى وجود ممارسات واتفاقات غير معلنة أحيانا حول 
األنشطة التجارية التي تتم مع الجانب الفلسطيني ويشارك 
فيها رجال أعمال وتجار من الكيان املحتل، ما يتطلب تشديد 
التصدير  بعمليات  الــقــيــام  لـــدى  والــتــدقــيــق  الــرقــابــة  عمليات 

واالستيراد من وإلى األراضي الفلسطينية.

مصر: أموال دعم الخبز 
تذهب لمشروعات الجيش

)Getty( تقليص دعم الخبز يوفر 490 مليون دوالر لخزينة الدولة)152 مليون دوالر قيمة صادرات األردن لفلسطين في 2020 )فرانس برس

األردن يرفع صادراته لفلسطين %360

بات الجيش أكبر 
المستفيدين من وفورات 

الدعم التي ستتحقق 
من الزيادة المرتقبة لسعر 

الخبز المدّعم، حيث 
ستذهب حوالي 490 

مليون دوالر لجهاز تابع 
للقوات المسلحة

سورية: رسوم على 
شهادات كورونا

في محاولة منه لرفد خزينته باألموال 
بمختلف األشكال، أصدر النظام السوري 

أخيرًا تعليمات لتحصيل رسوم مالية 
مقابل إصدار شهادات لقاح فيروس 

كورونا. وحّدد قرار مجلس الوزراء التابع 
للنظام مبلغ 20 ألف ليرة سورية، كبدل 

 من يريد الحصول على وثيقة 
ّ

خدمة، لكل
تثبت تلقيه لقاح كورونا، ما أثار موجة 
من االنتقادات من قبل السوريني على 

صفحات التواصل. وبحسب نشرة سعر 
الصرف الصادرة عن املصرف املركزي، 

أمس األربعاء، فقد بلغ سعر الدوالر الواحد 
2525 ليرة سورية، بينما يصل سعره في 

السوق السوداء إلى نحو 3500 ليرة.
وقال الخبير االقتصادي أحمد سليمان 
 

ّ
»العربي الجديد« إّن النظام يسعى بكل لـ
الوسائل لرفد خزينته باألموال، وفرض 

هذه الرسوم ُيَعّد مخالفة لألعراف الدولية، 
وُيَعّد سابقة على مستوى دول العالم، 

ه يتلقى هذه اللقاحات 
ّ
خصوصًا أن

ومعدات الكشف عن كورونا مجانًا من 
قبل منظمة الصحة العاملية وحكومات 

روسيا والصني ومنصة »كوفاكس«.

العراق: انقطاع 
خط كهرباء

أفادت وزارة الكهرباء العراقية، أمس 
األربعاء، بانقطاع خط كهرباء يربط بني 

محافظتي كركوك ونينوى )شمال( 
جراء تفجير أحد األبراج بعبوات ناسفة. 
وقالت الوزارة في بيان، إّن خط الكهرباء 
الرابط بني كركوك والقيارة في محافظة 

نينوى، تعرض إلى »عمل تخريبي إرهابي 
بتفجير عبوات ناسفة، ليل الثالثاء« 

مشيرة إلى انقطاع الخط وخروجه عن 
الخدمة.

وأضافت أّن فرق الصيانة وخبراء 
املتفجرات، توجهوا إلى موقع الحادث إلزالة 

أّي عبوات ناسفة ُزرعت في املكان ولم 
تنفجر، وإصالح البرج املتضرر إلعادة 

الخط إلى الخدمة. واالثنني، فّجر مجهولون 
بواسطة عبوات ناسفة، برجني لنقل الطاقة 

الكهربائية في محافظة ديالى )شرق( ما 
تسبب بإلحاق أضرار جسيمة بالبرجني 

وانقطاع الخط، وفق مصدر أمني.
ويشهد العراق هجمات متصاعدة في 

األسابيع القليلة املاضية، تستهدف أبراج 
نقل الكهرباء ومحطات التوليد في مناطق 

متفرقة بالبالد.

نمو صادرات الزراعة التركية
حققت صادرات قطاع الزراعة التركي 

نموًا بنسبة 4.1 في املائة، خالل يوليو/ 
تموز املاضي، مقارنة بالشهر نفسه من 
العام املاضي. وبحسب معطيات مجلس 

املصدرين األتراك، أمس األربعاء، بلغت قيمة 
صادرات قطاع الزراعة خالل يوليو مليارين 

و33 مليون دوالر. وأوضحت البيانات 
أّن صادرات القطاع املذكور شكلت 12.4 
في املائة من إجمالي صادرات تركيا في 

يوليو. كما بلغت قيمة إجمالي الصادرات 
التركية خالل األشهر السبعة األولى من 

العام الجاري 121.3 مليار دوالر، محققة 
زيادة بنسبة 34.9 في املائة مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام املاضي. واالثنني، أعلن وزير 

التجارة التركي محمد موش أّن صادرات 
بالده سجلت رقما قياسيًا في يوليو/ تموز 

املنصرم بواقع 16.4 مليار دوالر. 

تجارة الصين واآلسيان 
تتضاعف

أظهرت بيانات رسمية أّن التجارة بني الصني 
ورابطة دول جنوب شرق آسيا )اآلسيان(، 

قفزت بمقدار 85 مرة منذ أقام الجانبان 
عالقات الحوار بينهما قبل 30 عامًا. قال رن 

هونغ بني، مساعد وزير التجارة، إّن الصني 
ظلت تشكل أكبر شريك تجاري لآلسيان 

ملدة 12 عامًا متتالية. وفي عام 2020، 
أصبحت اآلسيان أيضًا أكبر شريك تجاري 

للصني. وصرح رن هونغ بني، في مؤتمر 
ه في النصف 

ّ
صحافي عقد أخيرًا، بأن

األول من هذا العام واصلت التجارة الثنائية 
بني الصني واآلسيان توسعها القوي، 

مسجلة نموًا بنسبة 38.2 في املائة على 
أساس سنوي. وعلى صعيد االستثمار، 

أصبحت اآلسيان إحدى املقاصد الرئيسية 
لالستثمار الخارجي الصيني ومصادر 
االستثمار األجنبي املباشر، مع ازدهار 

التعاون في قطاعات مثل التصنيع والزراعة 
والبنية التحتية والتكنولوجيا الفائقة 

واالقتصاد الرقمي واالقتصاد األخضر.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

90
ــفـــضـــت الـــحـــكـــومـــة  خـ
الخبز  رغيف  وزن  المصرية 
 130 مــن  مرتين  المدّعم 
 90 إلى  ثم   ،110 إلى  غرامًا 
عام،  من  أقــل  قبل  غرامًا 
سعره  ارتــفــاع  يعني  ــا  م
بأكثر من 30%، في عملية 
لدعم  مباشر  غير  تقليص 

الخبز وزيادة سعره.

تقارير عربية

تجارةمال وناس

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة تــراجــع 
احــتــيــاطــيــات تـــونـــس مـــن الــنــقــد 
املــائــة  فــي   2.8 بنسبة  األجــنــبــي 
 7.41( ديـــنـــار  مــلــيــار   20.5 إلـــى 
يوليو/ بنهاية  دوالر(  مــلــيــارات 

تــمــوز املــاضــي، مــن 21.1 مليار 
دوالر(  مـــلـــيـــارات   7.6( ــنــــار  ديــ
السابق  يــونــيــو/حــزيــران  بنهاية 
له. وقال البنك املركزي التونسي 
إّن  في أحدث تقاريره الشهرية، 
احــتــيــاطــي الــنــقــد األجــنــبــي كما 
لتغطية  يكفي  يوليو  نهاية  فــي 
يــومــًا،   129 ملـــدة  الــبــالد  واردات 
 140 ملــدة  تغطية  مــن  انخفاضًا 
يـــومـــًا كـــمـــا فــــي نـــهـــايـــة يــونــيــو. 
تراجع  التونسي  املــركــزي  وعــزا 
ــة إلـــى  ــلـ ــمـ ــعـ ــاطــــي مـــــن الـ ــيــ ــتــ االحــ
»انخفاض تعبئة املوارد بالعملة 
ــــروض  ــــي شـــكـــل قـ األجـــنـــبـــيـــة فـ
واســتــثــمــار أجــنــبــي، إضــافــة إلى 
تسديدات هامة للدين الخارجي 
ما  يــولــيــو 2021،  خــــالل شــهــر 
املــدفــوعــات  تـــوازن  على  انعكس 

الخارجية«.

تراجع 
احتياطي 

تونس
الجزائر ـ حمزة كحال

حزمة  العــتــمــاد  الــجــزائــريــة  الحكومة  تستعد 
جـــديـــدة مـــن املـــــواد املــمــنــوعــة مـــن االســـتـــيـــراد، 
ــــواد  ــادة تــحــيــن قـــائـــمـــة املـ ــإعــ ــِرع بــ ــ ــ ـ

ُ
بـــعـــدمـــا ش

املــجــمــد اســتــيــرادهــا ألســبــاب مــتــنــوعــة، بــدايــة 
عن  ف 

َ
املنصرم، وسُيكش مايو/أيار  من شهر 

القائمة الجديدة بعد تصديق رئيس الدولة، 
عبد املجيد تبون، قريبا.

ـــعـــّد رئــاســة الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، ووزارة 
ُ
وت

املـــواد املمنوعة من  املالية، قائمة جــديــدة مــن 
ــي  ــ الـــتـــوطـــن الـــبـــنـــكـــي، بـــعـــد اســـتـــشـــارة وزارتــ
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، يــرتــقــب إرســـالـــهـــا إلــى 
ــة، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــوك واملــــــؤســــــســــــات املـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
األمر  املنتجات. ويتعلق  عــددًا من  ستتضمن 
ــزة نـــصـــف املـــركـــبـــة أو املــركــبــة  ــ ــهـ ــ بــقــطــع األجـ

املابس  أصــنــاف  أنــواعــهــا، وبعض  بمختلف 
ومــشــتــقــاتــهــا، ومــنــتــجــات غــذائــيــة تــحــويــلــيــة، 
ــواد البناء  وبــعــض أنـــواع املــعــدات الطبية ومـ

التي سيسمح بإدخالها.
العامة  املديرية  ذلــك، كشف نائب مدير  وإلــى 
للتقدير والسياسات بوزارة املالية الجزائرية، 
ــهــي من 

ُ
إســمــاعــيــل لــهــالــي، أن »الــقــائــمــة انــت

املنتظر  املوسمية  الفواكه  وشملت  دراستها، 

جــنــيــهــا إلــــى غـــايـــة نــهــايــة الــســنــة مــهــمــا كــان 
نوعها، واملــواد الغذائية املحولة أو كصلصة 
الـــطـــمـــاطـــم، ورقــــائــــق الـــبـــطـــاطـــس ومــســحــوق 
الـــبـــطـــاطـــس املــــهــــروســــة، ومـــعـــجـــون الـــفـــواكـــه، 
املــايــونــيــز، باإلضافة  إلــى صلصة  بــاإلضــافــة 
ــواد الــطــبــيــة  ــ الــــى تــجــمــيــد اســـتـــيـــراد بــعــض املــ
ذات االستعمال الشخصي، كأوراق التنظيف 
التعقيم، والضمادات«، حسب  املبللة ومراهم 

لهالي. 
د اســتــيــراد كل  أمــا فــي مــجــال الــبــنــاء، فسُيجمَّ
أنـــــواع الــســيــرامــيــك والــــرخــــام )كـــانـــت تخضع 
لرسم وقائي إضافي(، باإلضافة إلى تجميد 
ــيــــراد املــــابــــس عـــبـــر طـــريـــق »الــــشــــوالــــة«  ــتــ اســ
ــد اســتــيــراد جــلــود  أو »الـــــــُرزم«، كــذلــك ســُيــجــمَّ
ــن األشـــجـــار  الـــحـــيـــوانـــات، وبـــعـــض األنـــــــواع مـ
نفسه  املتحدث  والــبــذور. وأضــاف  والنباتات 

لـ »العربي الجديد« أن »هذه القائمة وضعت 
اســتــشــارة اتـــحـــاد املـــزارعـــن ونــقــابــات أربـــاب 
العمل واملنتجن ورجال األعمال، الذين أكدوا 
أن ما تنتجه الجزائر من هذه املنتجات يلبي 
الــطــلــب الـــداخـــلـــي مـــن حــيــث الـــكـــّم والــنــوعــيــة، 
كــذلــك جـــرى التحقق مــن املــعــطــيــات املــتــوافــرة 
لدى وزارتــي الصناعة والتجارة ملعرفة واقع 
الجزائرية  الحكومة  الــيــوم«. وكانت  األســواق 
منع  توسيع  الحالية  السنة  مطلع  قـــررت  قــد 
فاتورة  لكبح  املنتجات،  من  العديد  استيراد 
الباد  الــواردات بالتزامن مع تهاوي عائدات 

من النفط.
وتأتي السيارات والهواتف النقالة في مقدمة 
قائمة املنتجات املمنوعة من االستيراد، فيما 
أخــرى على  مــواد  استيراد  خِضَعت عمليات 

ُ
أ

ــواد  ــــاط ومــ ــام وبـ ــ ــواد الــبــنــاء مـــن رخـ ــ ــرار مـ ــ غـ
إلى  باإلضافة  وأجبان،  غذائية من صلصات 
ج 

َ
الشوكوالتة لضريبة وقائية )تحمي ما ُينت

محليا( تصل إلــى 200 فــي املــائــة على بعض 
املنتجات.

وإن كان التضييق الحكومي على مئات السلع 
املستوردة في الجزائر، وقد فاق عددها 1850 
املقابل  فــي  املــنــتــجــن، أضــحــى  ُيــفــرح  منتجا، 
الــتــجــار واملستهلكن عــلــى حــد ســـواء.  يــزعــج 
بــهــذه اإلجـــــراءات  الــحــكــومــة  تــتــمــســك  فبينما 
ــوارد الــنــقــد األجــنــبــي،  ــ لــلــحــد مـــن اســتــنــزاف مـ
يؤكد مستوردون أن من شأن ذلك خلق ندرة 
في الكثير من السلع ويرفع األسعار في وقت 
يــعــانــي فــيــه املــســتــهــلــكــون مـــن تـــراجـــع الــقــدرة 

الشرائية.
ــار جـــمـــلـــة، الـــحـــلـــقـــة الـــثـــانـــيـــة فــي  ــّجــ وأبــــــــدى تــ
سلسلة البيع بعد املستوردين، امتعاضا من 
التي أدخــلــت تجارتهم »غرفة  الــقــرارات،  هــذه 
اإلنعاش« منذ بداية العمل برخص االستيراد 

في سنة 2015، على حد وصف بعضهم.
ــــارع »الــحــمــيــز« املــشــهــور بــبــيــع اآلالت  فـــي شـ
واألجهزة اإللكترونية في الضاحية الشرقية 
ــتـــجـــار أن  ــد الـ مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة، أكـــ
األســـعـــار قــفــزت بــمــا يــقــرب 40%، حــيــث أثــرت 
تــفــشــي  ــن  مــ ــعــــرض وزادت  الــ ــي  فــ اإلشـــــاعـــــات 
الدين  التاجر جمال  يقول  املــضــاربــة.  ظــاهــرة 

على سبيل  املــابــس  إن سعر غسالة  ــال،  روبــ
ألف  ارتفع من 50  املثال سعة 8 كيلوغرامات 
ديــنــار )390 دوالرًا( إلــى 80 ألــف ديــنــار )690 

دوالرًا(، وليست متوافرة اآلن«.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  وأضـــــــــاف روبـــــــــال لـــــ
»املـــنـــتـــجـــات املــصــنــعــة مــحــلــيــا ال يــمــكــنــهــا أن 
تعّوض املستوردة من حيث النوع أو الكمية 
ــا يــتــوقــعــون، وال يــمــكــنــنــا االعــتــمــاد  عــكــس مـ
عليها ألنها متوافرة في نقاط البيع الرسمية 
للمنتجن، وبالتالي أنا متخوف من نفاد ما 

أعرضه من سلع قد يسبب في إفاسي«.
وفي شــارع »املنظر الجميل« املشهور بتجار 
بــيــع املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة بــالــجــمــلــة، األجـــــــواء ال 
علي كسوري،  التاجر  كثيرًا. فحسب  تختلف 
فإن »الكثير من السلع املمنوعة من االستيراد 

ال تنتج محليا بكميات تغطي األسواق«.
ــال رئــيــس الــجــمــعــيــة الــجــزائــريــة  وإلــــى ذلــــك، قـ
»منع  إن  بلنوار،  الطاهر  والحرفين،  للتجار 
يــقــابــلــه منتج  أن  يــجــب  مــنــتــج  أي  اســـتـــيـــراد 
أخــــر مــحــلــي يــحــمــل ذات الــنــوعــيــة والــســعــر، 
وبالكمية نفسها حتى ال يحدث اضطراب في 
السوق، وهو ما لم يحدث، حيث نجد الكثير 
الــتــي ال تــنــتــج مــحــلــيــا وتستهلك  مـــن الــســلــع 
واملجففة  الطازجة  والخضر  كالفواكه  كثيرًا، 
إلـــى اللحوم  ــدرة، بــاإلضــافــة  نــ واملــعــلــبــة فيها 
األخيرة  السنوات  في  التي أصبحت  املجمدة 
اللحوم  أسعار  ارتــفــاع  بعد  الجزائرين  مــاذ 

املحلية«.
ــنـــوار أن يــشــهــد الـــنـــصـــف الــثــانــي  ــلـ وتــــوقــــع بـ
مــن السنة الحالية بــدايــة ظــهــور بـــوادر نــدرة 
مــا سيؤدي  األســــواق،  فــي  السلع  مــن  للعديد 

إلى ارتفاع األسعار.
وكانت الصادرات الجزائرية غير النفطية قد 
سجلت زيــادة كبيرة خــال النصف األول من 
نفسها  بالفترة  مقارنة   ،2021 الــجــاري  الــعــام 

من السنة املاضية.
وحسب بيان لوزارة التجارة الجزائرية، اطلع 
عليه »العربي الجديد«، بلغت قيمة الصادرات 
فـــي الــنــصــف األول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، 2.03 
ل 1.04 مليار دوالر في  مليار دوالر، فيما ُسجِّ

الفترة نفسها من السنة املاضية.

انحسار قطاعات األعمال الموسميةالجزائر توّسع حظر االستيراد وسط مخاوف التّجار

)Getty/مواطنون يقبلون على اللحوم المجمدة بسبب غالء اللحوم المحلية )بالل بنسالم

صنعاء ـ محمد راجح

تــأثــيــر األزمــــــة اإلنـــســـانـــيـــة واملــعــيــشــيــة 
ــتــــي خــلــفــتــهــا حـــرب  واالقــــتــــصــــاديــــة الــ
الــيــمــن، ظــهــر بشكل واضـــح هـــذا الــعــام 
فـــي املـــوســـم الـــتـــجـــاري الـــســـنـــوي الـــذي 
 مع دخول موسم الصيف وبعض 

ّ
يحل

تنشيط  مـــن  يتبعها  ــا  ومـ املــنــاســبــات، 
لـــألســـواق، إذ يــدخــل هـــذا الــتــوقــيــت ما 
ــدن واملــنــاطــق  ــ ــن املـ ــــعــــَرف فـــي كــثــيــر مـ

ُ
ت

اليمنية بفترة أعراس الصيف.
ــاق، يــــوضــــح املـــحـــلـــل  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
»العربي  االقتصادي نبيل الشماري، لـ
 حراكا واسعا ينشط نتيجة 

ّ
الجديد« أن

تــدفــق أمـــــوال مـــن مــنــافــذ مــخــتــلــفــة مع 
ضــخ قــطــاعــات تــجــاريــة مخصصاتها 
املالية لتوفير وشــراء ما تحتاجه من 
خال  رائجة  موسمية  وسلع  بضائع 
ــتـــرة بــشــكــل خــــــاص، مــقــارنــة  ــفـ ــذه الـ ــ هـ
الشماري  يضيف  العام.  فترات  ببقية 
على  املغتربن يحرصون  من  ُكثرًا   

ّ
أن

مساعدات  مــن  يرسلونه  مــا  مضاعفة 
مــالــيــة ألســرهــم وذويـــهـــم طـــوال أشهر 
الصيف لتلبية احتياجاتهم الغذائية 
ــة واالســـــتـــــهـــــاكـــــيـــــة، إلــــى  ــيــ ــيــــشــ ــعــ واملــ
جـــانـــب مــــا دأب عــلــيــه الــيــمــنــيــون مــن 
ــادات والــتــقــالــيــد  ــعــ مــعــايــشــة بــعــض الــ
فـــي املــنــاســبــات الــديــنــيــة والــتــجــاريــة. 
 
ّ
أن إلــى  االقــتــصــادي،  املحلل  ويخلص 
 ذلك يساهم في تشّكل حركة مالية 

ّ
كل

ــة تــجــد طــريــقــهــا إلــــى األســـــواق  ــعـ واسـ
ومــخــتــلــف األعـــمـــال واألنــشــطــة وبـــروز 
أعمال مرتبطة بهذه الفترة تستقطب 
ــدي الــعــامــلــة وفــرصــة  ــ الــعــديــد مـــن األيـ
لكثير مــن املــواطــنــن مــمــن ال يــجــدون 

غالبا أعمااًل منتظمة.
وتراجع كثير من األعمال املوسمية في 
اليمن بسبب تبعات ومخلفات األزمات 
التي تعيشها الباد، إضافة إلى تبعات 
ــا الـــــذي حــرم  أخـــــرى كـــفـــيـــروس كــــورونــ
كثيرًا من الشركات ومكاتب السفريات 

من استغال موسم الحج والعمرة، إلى 
جانب تأثر بعض القطاعات التجارية 
التي تنشط عادة خال هذه الفترة من 

العام.
من ناحيته، يقول تاجر الذهب، عمران 
الحركة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ جعفر، 

متأرجحة في أسواق الذهب هذا املوسم 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن األعـــــوام 
السابقة، فــي مــا يخص هــذا الــنــوع من 
الــبــيــع والــــشــــراء الـــخـــاص بــمــتــطــلــبــات 
ــيــــاجــــات األعـــــــــراس والــــتــــي يــعــّد  ــتــ واحــ
الــذهــب مــن أهـــم الــســلــع الــرائــجــة فيها، 
لــكــن، فــي املــقــابــل، هــنــاك حــركــة نسبية، 
فــي أســـواق الــذهــب، نظرًا التــجــاه كثير 
ــنـــن والــتــجــار  ــواطـ ــن املــتــعــامــلــن واملـ مـ
ورجـــــال األعـــمـــال إلــــى املـــعـــدن النفيس 
كـــمـــاذ لــاســتــثــمــار واالدخــــــــار بسبب 
االضـــطـــراب فــي ســـوق العملة وتــراجــع 
الــحــركــة االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــاريــة، 

كما يقول. 
ومـــيـــزت املـــعـــايـــدات املــالــيــة مــنــاســبــات 
الــيــمــنــيــن كــأهــم تــقــلــيــد واظـــبـــوا على 
مــمــارســتــه بــحــرص شـــديـــد. ويــتــحــدث 
ــم املــــحــــويــــتــــي، مــن  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ املــــــواطــــــن إبـ
»الــعــربــي  ســكــان الــعــاصــمــة صــنــعــاء لـــ
ه اعتاد على ارتياد املرافق 

ّ
الجديد« أن

واملتنزهات من خال ما يحصل عليه 
ـــارب ومختلف  األقـ مــن  الــثــاثــة  أوالده 
أفــــراد املــجــتــمــع املــيــســوريــن فــي نطاق 
تــكــون أحيانا رمزية  مــن مبالغ  الــحــي 
ــهــا تــتــجــمــع لــتــوفــر مــبــلــغــا يكفي 

ّ
لــكــن

ــارة ألحـــــــد املــــتــــنــــزهــــات  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــلــــقــــيــــام بـ لــ
الخاصة  األلعاب  بعض  على  وإنفاقه 
االحتياجات  وشـــراء بعض  بــاألطــفــال 

والحلويات. 
مـــن جــانــبــه، يــشــيــر الــعــامــل فـــي إحـــدى 
ــبــــري،  ــار الــــصــ ــ ــمـ ــ ــــق صــــنــــعــــاء، عـ ــدائــ ــ حــ
اإلقبال  تراجع  إلى  الجديد«  »العربي  لـ
على الحدائق واملتنزهات رغم االرتفاع 
ــة بــالــعــام  ــارنـ ــقـ ــام مـ ــعــ الــنــســبــي هـــــذا الــ
املـــــاضـــــي نـــتـــيـــجـــة تــــأثــــيــــر اإلجـــــــــــراءات 

املتخذة ملكافحة فيروس كورونا.
ويـــشـــيـــر مـــــرتـــــادون لــــهــــذه املـــتـــنـــزهـــات 
ــن الــتــرفــيــهــيــة إلــى  ــاكــ والـــحـــدائـــق واألمــ
 إضــافــة هــذه الجهات رســـوم دخــول 

ّ
أن

تــعــتــبــر بــاهــظــة بــالــنــســبــة لـــهـــم، بنحو 
500 ريــــال إلـــى 1000 ريــــال )الـــــدوالر = 
املبالغ  فــي صنعاء( بخاف  ريــال   600
مــن هذه  املقدمة  للخدمات  ــدفــع 

ُ
ت الــتــي 

األمــاكــن، أدت إلــى إحجام نسبة كبيرة 
املناسبات  هــذه  في  زيارتها  عن  منهم 

أو غيرها. 
وياحظ تراجع عدد من التقاليد التي 
تـــســـاهـــم فــــي ازدهــــــــار بـــعـــض األنــشــطــة 
ــــرب  ــــحـ ــبــــب الـ ــســ واألعــــــــــمــــــــــال، وذلـــــــــــك بــ
الذي  االقتصادي واملعيشي  والتدهور 
يطاول جميع أفراد املجتمع في اليمن. 
»العربي  لـ ويؤكد املواطن عارف بشير 
 راتـــبـــه مــتــوقــف مــنــذ عــام 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

2016، ولم يكن هناك سوى نصف راتب 
وفق  صنعاء  سلطات  تصرفه  ســنــوي 
حديثه »ال يسمن وال يغني من جوع«.

ــور هــــــــذه األوضــــــــــاع  ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ ــة لـ ــيــــجــ ــتــ ونــ
املتفاقمة  اإلنسانية  واألزمـــة  املعيشية 
الــيــمــن، يــواجــه كثير مــن اليمنين  فــي 
فــي توفير متطلبات  صــعــوبــات شــاقــة 
الـــحـــيـــاة املــعــيــشــيــة واإلنــــفــــاق عــلــى ما 
اعتادوا عليه من متطلبات ومستلزمات 
ــات  ــبــ ــاســ ــنــ ــقـــــوس والــــــــعــــــــادات واملــ ــ ــــطـ الـ
ــة ومــــخــــتــــلــــف احــــتــــيــــاجــــات  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ

ومتطلبات الحياة املعيشية.
ويــــــرى الـــبـــاحـــث املــتــخــصــص فــــي عــلــم 
االجــتــمــاع االقــتــصــادي، محمد جــمــال، 
 أسرًا 

ّ
»العربي الجديد« أن في حديثه لـ

كـــثـــيـــرة كـــانـــت تــجــمــع مـــبـــالـــغ مــقــبــولــة 
لــلــغــايــة تــصــل لــلــبــعــض إلــــى أكـــثـــر من 
ــال مــمــا تــحــصــل عــلــيــه من  100 ألـــف ريــ
املوسمية  األعمال  وعائدات  مساعدات 
بــاإلضــافــة إلـــى مــا يــرســلــه لــهــا ذووهـــا 
في  فُيستخدم  الــخــارج،  فــي  املغتربون 
قضاء ديون أو شراء بعض املتطلبات 

الغذائية واملعيشية.

اليمنأسواق

زيادة كبيرة للصادرات 
الجزائرية غير النفطية 

في النصف األول

Thursday 5 August 2021 Thursday 5 August 2021
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ربـــمـــا ال يــجــد الـــعـــديـــد مـــن مــوظــفــي حــكــومــة 
بـــوريـــس جـــونـــســـون والـــســـلـــطـــات املـــالـــيـــة في 
الحالية بسبب  الصيف  لعطلة  الباد فرصة 
البريطاني  املــال  حــي  ترميم  ملفات  ضخامة 
بعد انفصال بريطانيا من االتحاد األوروبي. 
وتتجه حكومة جونسون إلجــراء إصاحات 
املال  تحكم ســوق  التي  القوانن  في  رئيسية 
األداء  وتنافسية  جاذبيته  لــرفــع  البريطاني 
مركزه  على  الحفاظ  مــن  يتمكن  أن  أمــل  على 
بــعــد نــزيــف »بــريــكــســت« الــــذي كــلــف بــورصــة 
لــنــدن مــئــات مــلــيــارات الــــــدوالرات وأثــــر سلبا 
على أداء املصارف االستثمارية العاملية التي 
تتخذ من لندن مقرًا لها للتجارة مع أوروبا. 

يذكر أن اتفاقية »بريكست« لم تشمل تجارة 
الـــخـــدمـــات املـــالـــيـــة، وبــالــتــالــي فــــإن الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة تــعــمــل عــلــى تــحــديــث حـــي املـــال 
ــه مــن  ــزلــ ــانـــي ملــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات عــ ــطـ ــريـ ــبـ الـ

األسواق املالية األوروبية. 
اللندنية،  »فاينانشيال نيوز«  وحسب نشرة 
التي تعكف على  القانونية  فــإن اإلصــاحــات 
البريطانية خال الصيف  إحداثها الحكومة 
الــــجــــاري تــشــمــل تــســهــيــل إجـــــــراءات تسجيل 
على موظفي  الحوافز  ورفــع سقف  الشركات 

املصارف االستثمارية بحي املال. 
كـــمـــا ســـتـــشـــمـــل اإلصــــــاحــــــات كــــذلــــك خــفــض 
حي  تكبل  كــانــت  الــتــي  البيروقراطية  القيود 
املــال بسبب اإلجـــراءات املالية بــدول االتحاد 

األوروبي.
وحــــتــــى اآلن وبــــعــــد مـــــــرور أكــــثــــر مــــن نــصــف 
عـــام عــلــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بــريــكــســت« ظهرت 
شركات  على  وتداعياتها  االتفاقية  سلبيات 
حي املال البريطاني الذي خسر كثيرًا بسبب 
عدم إدراج قطاع الخدمات املالية في االتفاق 

التجاري بن بروكسل ولندن. 
وتــشــيــر شــركــة »نــيــو فــايــنــانــشــال« لــألبــحــاث 
املـــالـــيـــة فـــي لـــنـــدن، إلــــى أن شـــركـــات الــتــأمــن 
ومــديــري األصـــول االستثمارية حــولــوا نحو 
 139.25 )نــحــو  إسترليني  جنيه  مــلــيــار   100
الــبــريــطــانــي إلــى  الـــســـوق  مــلــيــار دوالر( مـــن 

أسواق أوروبية منذ بداية العام الجاري.
والحظ محللون بنشرة »أف أن« املالية التي 
أن دخل  البريطاني،  املــال  تعنى بأخبار حي 
مـــصـــرف »أتــــــش أس بــــي ســـــي« الــبــريــطــانــي 
الجاري  العام  الثاني من  الربع  تراجع خــال 
دوالر  مــلــيــار   3.6 إلــــى  لــيــصــل   %23 بــنــســبــة 
بــســبــب تــــراجــــع حـــجـــم الـــصـــفـــقـــات الــتــجــاريــة 
فــي بــورصــة لــنــدن منذ خـــروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي. 
االستثمارية  العمليات  دخــل  كذلك  تأثر  كما 
ملـــصـــرف بــاركــلــيــز الــبــريــطــانــي خــــال الــربــع 
الثاني من العام بسبب تراجع تجارة أدوات 
املال الثابتة، وعلى رأسها السندات السيادية 
ــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــحــقــيــق  ــ ــة، وذلــ ــ ــيــ ــ األوروبــ
املــــصــــرف لــــدخــــل كـــبـــيـــر مــــن االســـتـــثـــمـــار فــي 
باركليز  مصرف  ولكن  التقليدية.  العمليات 
ليس من الاعبن الكبار في مجال املصارف 
االستثمارية مثل مصارف »جي بي مورغان« 

و»غولدمان ساكس« و»سيتي بانك«.
وفي ذات الصدد، تشير شركة البيانات املالية 
البريطانية »ديـــل لــوجــيــك« فــي تــقــريــر صــدر 
يوم اإلثنن، أن مصارف االستثمار األميركية 
»وول ستريت« كسبت خال النصف األول  بـــ
مــن الــعــام الــجــاري حصة 58% مــن مصاريف 
األسهم  واكتتابات  والدمج  الحيازة  صفقات 
التي تمت في العالم، وارتفع دخلها منها إلى 
بينما  األول،  النصف  خــال  دوالر  مليار   60
تراجعت حصة مصارف حي املال البريطاني. 
وهذا يمثل تراجعا غير مسبوق في التنافس 
عــلــى هـــذه الــصــفــقــات بــن أوروبــــا والــواليــات 

املتحدة. 
ــي املـــــــال« الــبــريــطــانــي  ــ ــانــــت مــــصــــارف »حـ وكــ
تــنــافــس »وول ســتــريــت« فــي هـــذه الصفقات، 
كما أن املصارف العاملية التي كانت تتسابق 
والدمج  الحيازة  صفقات  لتنفيذ  لندن  على 
بدأ العديد منها في نقل بعض موظفيه إلى 

مراكز مالية في أوروبا. 
وحــتــى اآلن بـــرزت بــورصــة أمــســتــردام كأكبر 
ــروج بــريــطــانــيــا مــــن االتـــحـــاد  ــ كـــاســـب مــــن خــ

واشنطن ــ العربي الجديد

بضغط  الثاثاء،  األميركية  السلطات  أعلنت 
تمديد  للديمقراطين،  الــيــســاري  الجناح  مــن 
مهلة إخاء املستأجرين ملساكنهم حتى يوم 
في  مستندة  املقبل،  األول  تشرين  أكتوبر/   3
العامة  إلــى وجــود مخاطر على الصحة  ذلــك 

في ظل جائحة كوفيد-19.
وقـــالـــت روشـــيـــل والــيــنــســكــي، مـــديـــرة مــراكــز 
الـــوقـــايـــة مــــن األمــــــــراض ومــكــافــحــتــهــا، وهـــي 
الرئيسية في  الفدرالية  العامة  وكالة الصحة 
 »ظــهــور املــتــحــورة دلتا 

ّ
الــواليــات املــتــحــدة، إن

أدى إلى تسريع انتشار العدوى في الواليات 

التجارة  إليها صفقات  انتقلت  إذ  األوروبـــي، 
األوروبــــــيــــــة  ــة  ــاديــ ــيــ ــســ الــ الـــــديـــــن  أدوات  فـــــي 
ــســجــل 

ُ
و»صــــفــــقــــات ســـــــــواب« الــــتــــي كــــانــــت ت

سّوى في بورصة لندن. 
ُ
وُيضارب عليها وت

ــلــــى الــــرغــــم مــــن الــــحــــمــــاس الـــكـــبـــيـــر الــــذي  وعــ
املالية في لندن واملشاورات  تبديه السلطات 
ــديــــري  ــالــــيــــة ومــ ــــادات املــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــع الـ الــــواســــعــــة مـ
الصناديق والبنوك االستثمارية العاملة في 
حي املال البريطاني إلعادة إنعاش حي املال 
خارج بيروقراطية أوروبا، فإن هنالك شكوكا 
واسعة وســط خبراء املــال حــول واقعية جزء 
كبير من هذه اإلصاحات بسبب عزلة السوق 
عـــن دول االتـــحـــاد األوروبــــــي واســتــراتــيــجــيــة 
ــا الــرئــيــس األمــيــركــي  عـــزل الــصــن وعــــدم رضـ
جــو بــايــدن عــن خـــروج بريطانيا مــن أوروبـــا 
ــة تـــجـــاريـــة  ــ ــراكـ ــ ــيـــع شـ ــتـــوقـ وعــــــــدم حـــمـــاســـه لـ

أيرلندا  بايدن  بريطانيا. ويدعم  موسعة مع 
في  األيــرلــنــديــتــن  مصالح  ويــأخــذ  الشمالية 
الحسبان قبل املوافقة على الشراكة التجارية 

البريطانية. 
وعــلــى صــعــيــد اإلصـــاحـــات الــقــانــونــيــة، يــرى 
مــديــرو أصــول أن هنالك تضاربا بــن بعض 
بــنــود اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة الــخــاصــة بملف 
االصاح املالي، إذ بينما تسّهل لندن إجراءات 
ــابـــات الــجــديــدة  ــتـ ــتـ تــســجــيــل الـــشـــركـــات واالكـ
ف 

ّ
فــي الــبــورصــة لــبــعــض الــبــنــود، فــإنــهــا تكث

بيروقراطية  مــن  وتــزيــد  الــرقــابــة  مــن معايير 
التدقيق املحاسبي. 

ــــرى خـــبـــراء مــالــيــون وقـــانـــونـــيـــون أن عــدم  ويـ
تضمن الخدمات املالية في اتفاقية بريكست 
بريطانيا،  فــي  مالية  أنشطة  ثــاثــة  على  ـــر 

ّ
أث

وهــــي: املـــصـــارف االســتــثــمــاريــة الــبــريــطــانــيــة 

املـــتـــحـــدة، مـــا ُيـــعـــرض مـــزيـــدًا مـــن األمــيــركــيــن 
لخطر أكبر، خصوصا إذا كانوا غير ملقحن«.

 هـــذا 
ّ
ــــى أن ــــرس، إلـ ــــق فــــرانــــس بــ وأشـــــــــارت، وفـ

الــشــيء  الــتــمــديــد ملهلة عمليات اإلخــــاء »هـــو 
الــصــحــيــح الـــواجـــب فــعــلــه حــتــى يــبــقــى الــنــاس 
التجمع حيث  أمــاكــن  فــي  فــي منازلهم وليس 

ينتشر كوفيد-19«.
وحــتــى فــي حــال كــانــت هــنــاك إمكانية للطعن 
بـــهـــذا الــتــمــديــد فـــي املــحــكــمــة، فـــإنـــه »ســُيــتــيــح 
ــوال  ــ ــدفـــع أمـ ــيــــا«، لـ ــا إضــــافــ ــتـ عـــلـــى األرجـــــــح وقـ
لــلــمــســتــأجــريــن خــصــصــهــا الـــكـــونـــغـــرس فــي 
شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط ملــســاعــدتــهــم عــلــى دفــع 
إيجاراتهم، بحسب ما قال الرئيس جو بايدن.

ويسجل تأخير في وصول املبالغ التي وعدت 
بها الحكومة الفيدرالية ملساعدة املستأجرين 
على دفع إيجاراتهم، إلى حساباتهم املصرفية. 
فــــاألمــــوال تــدفــع إلــــى الــــواليــــات واملــجــتــمــعــات 
املحلية املكلفة بعدها توزيع املساعدات على 
األسر، إال أن ذلك يتطلب إقامة أنظمة متطورة 
األفــراد  أوضـــاع  مــن  والتثبت  الطلبات  لتلقي 

ودفع األموال وغيرها.
وبالتالي، لم يصل سوى ثاثة مليارات دوالر 
إلـــى األســـر مــن أصـــل 46 مــلــيــار دوالر أقرتها 
في  صــرفــت  دوالر  مليار   25 بينها  الحكومة 

مطلع فبراير/ شباط.
ــف أكــثــر مـــن عــشــرة مــايــن ســاكــن عن 

ّ
وتــخــل

إيجارهم، حسب تقديرات »مركز  بــدالت  دفــع 
أولـــوّيـــات املــيــزانــّيــة والــســيــاســة«، وهــو معهد 

.
ّ

أبحاث مستقل
أنفسهم  مستأجر  مــايــن   3.6 نحو  وَيعتبر 
مهّددين بالطرد من منازلهم في مهلة شهرين، 
وفق دراســة ملكتب اإلحــصــاءات شملت مطلع 

يوليو/ تموز 51 مليون مستأجر.
وانتهت يــوم األحــد املاضي، مهلة تمنع طرد 
مــنــازلــهــم لتخلفهم  مـــن  األمــيــركــيــن  مـــايـــن 
عن ســداد إيجاراتهم بسبب األزمــة الصحية، 
وسط تخبط ومساع سياسية لتأمن حماية 
ــّم تــمــديــدهــا  ــانـــت تــلــك املــهــلــة الـــتـــي تــ لـــهـــم. وكـ
عِطيت ألسباب صحية تتعلق 

ُ
مّرات عّدة قد أ

بالجائحة.
ــيـــــض الــــكــــونــــغــــرس يـــوم  ــ ــيـــت األبـ ــبـ ــــت الـ ــاغـ ــ وبـ
الخميس املاضي، بتأكيده أنه لم يعد بإمكان 
السلطات الصحية تمديد هذه املهلة ألسباب 
قانونية، طالبا من مجلس النواب سن قانون 
بشكل عاجل بهذا الصدد. ولم يتمكن النواب 
من تحقيق ذلــك قبل توقف عمل املجلس مع 

بدء العطلة الصيفية.

ــيــــة، مــثــل بــورصــة بــاريــس  فــي الــــدول األوروبــ
وفرانكفورت وأمستردام. 

ألنها  املستثمرون  يفضلها  املنصات  وهـــذه 
تــجــمــع الـــتـــداول بــاألســهــم الــعــاملــيــة فــي مكان 
واحـــــــــد، كـــمـــا أنــــهــــا أرخــــــــص لــلــمــســتــثــمــريــن 
مـــــن حـــيـــث قـــيـــمـــة رســــــــوم الــــــتــــــداول مـــقـــارنـــة 
تركيز  يتم  األوروبية. وبالتالي  بالبورصات 
السلطات البريطانية على تحديث البورصة 

في ذات الوقت الذي تتفاوض فيه لتسوية في 
تجارة الخدمات املالية. 

وُيــعــد حــي املــال مــن القطاعات الرئيسية في 
مــكــونــات الــنــاتــج املــحــلــي الــبــريــطــانــي ودخــل 
الـــحـــكـــومـــة مــــن الــــضــــرائــــب. وحـــســـب بــيــانــات 
جــامــعــة »لـــنـــدن ســكــول أوف إيــكــونــومــكــس«، 
فـــإنـــه حــصــتــه فـــي مـــكـــونـــات االقـــتـــصـــاد تبلغ 
املحلي، كما  الناتج  نسبة 7.2% من إجمالي 
أنـــه يــوظــف نسبة 3.5 % مــن إجــمــالــي الــقــوة 
 على 

ً
العاملة في الباد. ويدر حي املال دخا

إجمالي  من   %11 نحو  البريطانية  الخزينة 
الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــجــنــيــهــا ســـنـــويـــا. وإضـــافـــة 
إلى هذه الفوائد امللموسة لحي املــال، هنالك 
الــعــديــد مــن الــفــوائــد الــتــي تجنيها لــنــدن من 
الــــوجــــود الــكــثــيــف لـــكـــبـــار مـــوظـــفـــي شـــركـــات 
املــحــاســبــة الــقــانــونــيــة ومـــصـــارف االســتــثــمــار 

الــشــرائــيــة  الــــقــــوة  ــــذه  والـــصـــنـــاديـــق، إذ إن هـ
الخاصة  املــــدارس  تنعش  الــثــريــة  الطبقة  مــن 
وأعمال املطاعم وقطاع الفندقة والترفيه، كما 
تــوفــر الــتــمــويــل الــســهــل والــرخــيــص لــألعــمــال 

التجارية البريطانية.
ــــرى مــحــلــلــون أن أخـــطـــاء بــريــكــســت بـــدأت  ويـ
تظهر بوضوح بعد مــرور سبعة أشهر على 
توقيع اتفاقية انفصال بريطانيا عن االتحاد 
البريطانية  الحكومة  تجاهد  إذ  ــي،  ــ األوروبـ
لبناء الفضاء التجاري واالقتصادي املستقل 
عــن أوروبــــا وإعــــادة تــرمــيــم األطـــر القانونية 
مـــؤســـســـاتـــهـــا  أداء  تـــحـــكـــم  الــــتــــي  الــــجــــديــــدة 
االقتصادية واملالية في محيط عاملي متغير 

من النفوذ الجيوسياسي.
اقــتــصــاديــون بجامعة »لــنــدن سكول  ويـــرى 
ــة بــحــثــيــة، أن  ــ ــكـــس« فــــي ورقــ أوف إكـــونـــومـ

ــيـــاســـي الـــــــذي اعـــتـــمـــدت عــلــيــه  ــنـــطـــق الـــسـ املـ
حكومة بوريس جونسون في إقناع الشعب 
الــبــريــطــانــي والــبــرملــان بــفــوائــد »بــريــكــســت« 
وتحرير بريطانيا من بيروقراطية بروكسل 
كان مليئا باملغالطات، إذ تعاني العديد من 
»بريكست«،  سلبيات  من  املالية  النشاطات 
ــــي املــــال  ــذه الـــقـــطـــاعـــات »حــ ــ ــلــــى رأس هــ وعــ
ــلـــى تـــجـــارة  »الـــبـــريـــطـــانـــي الـــــــذي يــعــتــمــد عـ
اتفاقية  لــم تشملها  الــتــي  املــالــيــة  الــخــدمــات 

بريكست. 
في هذا الشأن، يرى الخبير البريطاني مايكل 
لندن »سكول  تعليق على موقع  في  كوكس، 
أوف إيــكــونــومــكــس«، أن بــريــطــانــيــا فــي شبه 
ــأزق بــعــد خــروجــهــا مـــن أوروبــــــا وخـــســـارة  ــ مـ
حليفها الرئيس دونالد ترامب في واشنطن.

نزيف حي المال 
البريطاني

مهلة جديدة للمستأجرين األميركيين

)Getty( حي المال البريطاني خسر كثيرًا بسبب اتفاقية بريكست

)Getty( تذبذب في قيمة عملة بيتكوين الرقمية)Getty( ماليين األميركيين مهددين بالطرد من منازلهم

)Getty( السفر من أكثر القطاعات تأثرًا بجائحة كورونا

نحو 139 مليار دوالر 
هربت من بريطانيا منذ 

االنفصال عن أوروبا

والعاملية التي تتاجر من حي املال البريطاني 
مــع أوروبـــــا، وعــمــلــيــات الـــتـــداول فــي بــورصــة 
ــقــــات املــــالــــيــــة الـــتـــي  ــتــ لـــــنـــــدن، وتــــــجــــــارة املــــشــ
كــانــت تــهــيــمــن عــلــيــهــا الـــبـــورصـــة واملـــصـــارف 

االستثمارية. 
على صعيد بورصة لندن، خسرت البورصة 
جـــــزءًا ال يــســتــهــان بـــه مـــن عــمــلــيــات الـــتـــداول 
األوروبية التي كانت تتم عبر منصات تداول 
فرعية في حي املــال، إذ إن بورصة لندن هي 
الــكــبــرى فــي أوروبــــا مــن حــيــث قيمة األصـــول 
ــة، وكـــذلـــك مـــن حــيــث عــــدد الــشــركــات  ــتـــداولـ املـ

املسجلة في مؤشرات فوتسي. 
وبــحــســب بـــيـــانـــات حـــي املــــــال، فــــإن 45% من 
ــيــــة تــتــم فـــي بــورصــة  تـــجـــارة األســـهـــم األوروبــ
لــلــتــداول. وهــذه  لــنــدن، عبر 9 منصات بديلة 
املـــنـــصـــات تـــنـــافـــس الــــبــــورصــــات الــرئــيــســيــة 

حكومة جونسون تجري عملية ترميم 
الستعادة األموال الهاربة

مونتريال ـ العربي الجديد

ــام املــســافــريــن حـــول العالم  تــهــاوت أرقــ
بسبب تــداعــيــات كــورونــا الــتــي أضــّرت 
ــقــــطــــاع الــــســــفــــر. وأظــــــهــــــرت بـــيـــانـــات  بــ
»إياتا«  الجوي  للنقل  الدولي  االتحاد 
انــخــفــاض أعـــداد املــســافــريــن خــال عام 

2020 بنسبة %60.2.
وأوضـــح »إيــاتــا« فــي تــقــريــر، األربــعــاء، 
أن أعــداد املسافرين انخفضت إلى 1.8 
 4.5 مــن  املــاضــي،  بالعام  مليار مسافر 

مليارات مسافر في 2019.
وقال املدير العام التحاد النقل الجوي 
كـــان   2020« والــــــــش:  ــلــــي  ويــ ــي،  ــ ــدولــ ــ الــ
عــامــا نــرغــب جــمــيــعــا فـــي نــســيــانــه.. تم 
النقل  أسطول  من  املائة  في   66 إيقاف 
أغلقت  إذ  العالم،  في  التجاري  الجوي 
الحجر  أو فرضت  الــحــدود  الحكومات 
ــع والــــــش:  ــ ــابـ ــ الـــصـــحـــي الـــــــصـــــــارم«. وتـ

»اخــتــفــت مــلــيــون وظــيــفــة مـــن الــقــطــاع. 
وبــلــغــت خــســائــر الــصــنــاعــة لــلــعــام 126 
الـــعـــديـــد من  أقـــــرت  كــمــا  مــلــيــار دوالر، 
ــيــــران  ــات بـــمـــســـاهـــمـــات الــــطــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الحاسمة وقدمت شريان الحياة املالي 

وأشكال الدعم األخرى«.
القطاعات  أكثر  السفر من  ويعّد قطاع 
تأثرًا بجائحة كورونا خال عام 2020، 
تأثيراته على  أن تستمر  املتوقع  ومــن 

القطاع حتى عام 2024.
الطلب  انخفض  فقد  »إيــاتــا«  وبحسب 
عــلــى الــســفــر الـــجـــوي بــنــســبــة 65.9 في 
ــائــــة، وتــــراجــــع عــــدد املــــســــارات الــتــي  املــ
تــربــط املــطــارات بشكل كبير فــي بداية 
املـــائـــة. وتــراجــع  األزمــــة بنسبة 60 فــي 
الــركــاب في الصناعة  إيـــرادات  إجمالي 
بــنــســبــة 69 فـــي املـــائـــة إلــــى 189 مــلــيــار 
صــافــي  ــلـــغ  بـ فـــيـــمـــا   ،2020 فــــي  دوالر 

الخسائر 126.4 مليار دوالر.

لندن ـ العربي الجديد

تــراجــع سعر بيتكوين خــال تعامات 
لـــتـــتـــداول دون مــســتــوى 38  األربــــعــــاء، 
ــاوف  ــخــ املــ ــد  ــ ــزايـ ــ تـ وســــــط  دوالر،  ألــــــف 
بــــشــــأن اإلجــــــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة عــلــى 
العمات االفتراضية في كل من الصن 
والواليات املتحدة. وتراجعت بيتكوين 
0.7% إلى 37.9 ألف دوالر، في تعامات 
ــــس، وفـــقـــا ملـــوقـــع كـــويـــن مــيــتــريــكــس،  أمـ
 %0.5 بنسبة  إيــثــريــوم  ارتــفــعــت  بينما 
ريــبــل  وتــراجــعــت  دوالرًا،   2485.7 إلـــى 
ر 

ّ
بنسبة 0.3% عند 70.71 سنتا. وحذ

صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــن اســتــخــدام 
العمات الرقمية كعملة وطنية، مشيرًا 
إلــى أن االستخدام واســع النطاق لتلك 
االقتصادي  االســتــقــرار  يهدد  العمات 

ويضر بالنزاهة املالية. 
عــلــى مــســتــوى الــتــوقــعــات قــالــت محللة 
مـــالـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة إن بـــيـــتـــكـــويـــن عــلــى 
وشـــــك تــســجــيــل ارتــــفــــاعــــات إضـــافـــيـــة، 
وســــــــط إشـــــــــــــارات فــــنــــيــــة عــــلــــى تــــدافــــع 
املــســتــثــمــريــن نــحــو املـــخـــاطـــرة. وذكـــرت 
كــاتــي ســتــوكــتــون، املــحــلــلــة لـــدى شركة 
نقلها  مذكرة  في  ستراتيجيز،  فيرليد 
موقع بيزنس إنسايدر، أن بيتكوين قد 
ترتفع ملستوى 51 ألف دوالر، ما يعادل 
مقارنة   %34 بنسبة   

ً
محتما ارتــفــاعــا 

باملستويات الحالية.
ــإن  ــون فــ ــتــ ــوكــ ــتــ ــــات ســ ــعـ ــ ــوقـ ــ وحـــــســـــب تـ
بــيــتــكــويــن قـــد تـــتـــراجـــع قــــرب مــتــوســط 
الخمسن يوما عند 34.800 ألف دوالر، 
قبل أن ترتفع إلى نحو 42.6 ألف دوالر 

مع مستهدف تاٍل يبلغ 51 ألف دوالر.

انخفاض أعداد المسافرين 
60.2% في 2020

بيتكوين تهبط دون 
مستوى 38 ألف دوالر

أسواق المال

المال  حي  لتحديث  ترميم  عملية  جونسون  بوريس  حكومة  تجري 
البريطاني ورفع جاذبيته بعد النزيف الذي تعاني منه تجارة الخدمات 
الخدمات  وتشمل  األوروبي.  االتحاد  عن  البالد  انفصال  بعد  المالية 
تسهيل إجراءات تسجيل الشركات ورفع سقف الحوافز المالية وتقليل 

البيروقراطية

أعلى  إلى  ارتفع  بريطانيا  في  التضخم  معدل  إّن  بريطاني  مسح  قال 
معدالته في ثالث سنوات. وحسب مسح »سيتي - يو غوف« الصادر 
التضخم  معدل  ارتفع  الثالثاء، 
ــي يــولــيــو/ تــمــوز  الــســنــوي فـ
معدله  من   %3.1 إلى  الماضي، 
له،  السابق  حــزيــران  يونيو/  فــي 
العوامل  بين  ومن   .%2.5 والبالغ 
التي رفعت التضخم زيادة فاتورة 
األســر.  على  والكهرباء  الوقود 
التضخم  أّن  إلى  يشير  المسح  لكّن 
سيحافظ  الطويل  األجـــل  على 

على مستوياته حول %3.

ارتفاع معدل التضخم

رؤية

جواد العناني

إلى أين تسير تونس؟ أهي صحوة املوت، أم غفوة الحياة، كما 
يتساءل شاعر الرومانسية كامل الشناوي؟ 

منذ مقتل محمد الــبــوعــزيــزي، فــي تــونــس الــخــضــراء، يــوم 4 
األحمر،  من  ينتقل  تونس  ولــون   ،2011 الثاني  كانون  يناير/ 
إلى الرمادي، إلى األسود، إلى الاللون، وأخيرًا إلى تونس قوس 

قزح.
اقتصاد تونس، وفق آخر التقارير، اقتصاد متوسط الدخل بني 
دول العالم )حوالى 3600 دوالر معدل دخل الفرد في السنة(، 
وناتج محلي إجمالي أقل من أربعني مليار دوالر، وتوزيع أقرب 
إلى االنحياز لألغنياء، وفجوة تفصل مدن الساحل املتوسطي 
الداخل. ويبلغ عدد سكان تونس حوالى 11 مليون  عن مدن 

نسمة، وسجلت عام 2020 معدل نمو أقرب إلى الصفر.
تونس تشبه األردن في أموٍر كثيرة. لقد أصبح عدد السكان 
بقليل  األردن  فــي  أعــلــى  الــفــرد  فيهما متقاربًا، ومــعــدل دخــل 
غياب مصادر  في  متشابهان  البلدين  وكــال  تونس.  في  منه 
 منهما بقوى بشرية مدّربة. 

ّ
الطاقة األحفورية، ويستمتع كل

أزمة  البلدان من تحقيق معّدالت نمو جيدة حتى  ن 
ّ
وقد تمك

االقتصاد الدولي التي انفجرت في عام 2008، وعانى كالهما 
من انتكاسة العقار، وكبر املديونية.

وعندما انفجرت في تونس بدايات الربيع العربي، بعد مقتل 
محمد البوعزيزي، تبنّي أّن األردن وتونس يعانيان من البطالة 
بني صفوف الشباب، خصوصًا أّن مخرجات التعليم والتكوين 
املــهــنــي فــيــهــمــا تــوفــر لــلــســوق أعــــــدادًا كــبــيــرة مـــن الــخــّريــجــني 
والخّريجات تفوق حاجة السوق املحلية وقدرتها االستيعابية.
ــواق تــصــديــر الــعــمــالــة فــي دول  وبــســبــب نــقــص الــطــلــب فــي أســ
تــونــس،  إلـــى  بالنسبة  ــا  ــ وأوروبـ األردن،  إلـــى  بالنسبة  الخليج 
اندلعت التظاهرات واالحتجاجات في تونس أيام الرئيس زين 

العابدين بن علي. 
وعلى الرغم من أّن األخير أحاط نفسه بهالٍة من الهيبة الكبيرة 
يتحّمل  لم  ه 

ّ
فإن متسامح،  غير  استخباراتي  بنظام  املدعومة 

ه لم يكن سوى 
ّ
سوى أيام عدة قبل أن يسقط، ويظهر للناس أن

نمر ِمْن ورق.

ربيع األردن
ــــك ألّن  ــا الــربــيــع الــعــربــي فــي األردن، فــقــد بــقــي ربــيــعــًا، وذل أمـ
األردن وأهله تعلموا أّن نظامهم السياسي رحيم ورؤوف. وال 
يستخدم العصا بقدر ما يستخدم الَجَزرة. وفي الوقت الذي 
أخــرى، كــان عناصر  املتظاهرون في دول عربية  ــِرب فيه 

ُ
ض

الدرك واألمن األردني يوّزعون ماًء وعصيرًا عليهم.
تــونــس، تبني  فــي  االنتخابات، وفــوز اإلسالميني  إجـــراء  وبعد 
أّن تــونــس لــم تــكــن مــتــدّيــنــة، بــقــدر مــا كــانــت هــنــاك ازدواجـــيـــة 
ثقافية دينية، فالشاطئ التونسي في غالبيته متأثر بالثقافة 
الفرنسية العلمانية. أما الداخل التونسي، الذي تقوده القيروان، 
حــيــث مــســجــد عــقــبــة بــن نــافــع وصــومــعــتــه الــشــهــيــرة، وحيث 
أكثر  الــنــاس  نــرى  الــعــالــم،  أقـــدم جامعات  الزيتونة مــن  جامعة 

 وتدينًا وافتخارًا باملذهب املالكي.
ً
محافظة

وكان ال بّد لهذه االزدواجية من أن تعكس نفسها في التنافس 
على الحكم واملصالح. فاالقتصاد التونسي الساحلي خدمي، 
وصــنــاعــاتــه وســيــطــة، ومنفتح أكــثــر على الــعــالــم. أمــا الــداخــل، 
أقــل رحابة،  زراعــيــة، وطقس  زراعـــي، وصناعة  اقتصاد  فهو 
والعلمانيني  االسالمية  الحركة  لكّن  صحراوية.  أكثر  ومناخ 
بحكم صناديق  الطرفان  وقبل  حــرٍب شرسة.  في  يدخال  لم 
ا خسر اإلسالميون، وتبني أّن أفكارهم 

ّ
االقتراع. ولإلنصاف، مل

الــحــكــم غير  ــاع، وأّن تــجــربــتــهــم فــي  ــنـ إلـــى تمهيد وإقـ تــحــتــاج 
ناضجة، وبحاجة إلى مزيد من الذكاء السياسي، وتغير املزاج 
الشعب  أّن  الرغم من  النتائج، على  هم قبلوا 

ّ
فإن العام ضدهم، 

التونسي كان يعترف بفضلهم في تغيير نظام زين العابدين 
بن علي في املرة األولى، ثم انقلب عليهم، ففاز صديق الرئيس 
الراحل الحبيب بورقيبة، وهو املرحوم الباجي قائد السبسي. 
وقد نزعت البالد في عهده نحو الهدوء، لكّن األحــزاب دخلت 
في جدليات كثيرة بشأن نظام تونس، وأنموذجه في الحكم. 

دعم عربي لحكومة السبسي
إليه ودعوتهم  العرب  أثرياء  السبسي استمالة  الرئيس  حاول 
الـــذي عقد في  تــونــس لالستثمار،  املــشــاركــة فــي مؤتمر  إلــى 
الــثــانــي 2016 فـــي مــســعــى مــنــه لتنشيط  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
العرب سوى  الزعماء  من  لم يحضر  لكن  الوطني،  االقتصاد 
 أمــيــر دولــــة قــطــر، الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد، الــــذي قــــّدم حينها 
نائب  وقــّدم  دوالر،  مليار   1.25 بقيمة  املالي  الدعم  من  حزمة 
الــبــســام 500  الــســعــودي للتنمية، يــوســف  الــصــنــدوق  رئــيــس 
مــلــيــون دوالر، وكــذلــك فــعــل املــديــر الــعــام لــلــصــنــدوق الكويتي 
للتنمية، عبد الوهاب البدر، الذي أعلن تقديم 500 مليون دوالر 

أيضًا.
وانــتــهــت فــتــرة حكم الــرئــيــس الــبــاجــي قــائــد السبسي، وجــرت 
تلفزيون  محطة  صاحب  الــقــروي،  نبيل  فيها  كــاد  انتخاباٌت 
»نسمة« أن يقارب الفوز وينجو من املحاكمة بتهمة الفساد. 
بعد  واســعــة  بأغلبية  فــاز  سعّيد،  قيس  الحالي  الرئيس  لــكــّن 

جولتني. 
وظهرت إلى السطح املنازعات واملناكفات بني حزب النهضة، 
الــديــنــي، واألحـــــزاب العلمانية واملــمــثــلــة ألفــكــار  لــلــتــيــار   

ً
مــمــثــال

الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
الديني  كــان فكره  وإن  فهو  نفسه، قيس سعّيد،  الرئيس  أمــا 
لذلك ينظر  ه ليس متحّزبًا لطرف دون اآلخــر. وهــو 

ّ
لكن قويًا، 

الــذي  التونسي،  للشعب  الحقيقي  املمثل  أنــه  على  نفسه  إلــى 
 في أن يتصّدى للفساد الذي لم يتوقف منذ الربيع 

ً
اختاره أمال

العربي، بل ازداد شراهة، وهو يريد أن يوِجد نظامًا في تونس، 
ه ال يريد أن 

ّ
لقه ومعامالته وآدابه على اإلسالم، لكن

ُ
يقوم في خ

مني في اإلدارة، بل يريد، حسب ما 
ّ
يجعل اإلسالميني املتحك

ناس متكرسني للعمل العام، نظاف 
ُ
أفهمه، أن تدار الدولة من أ

القلوب واأليادي والجيوب، وأن يستعيدوا ثقة الناس بهم.
دعــونــا نــرى إذا كــانــت تــونــس ستعود ثانية إلــى ضــرب املثل 
في توزيع األدوار بني القيادة والشعب واألحزاب، ونراقب مدى 
والحوكمة  اإلدارة،  على حسن  املثال  تقديم  في  تونس  نجاح 
يبقيهما  األمــر  هــذا  فــي  األردن  أو  تونس  ونــجــاح  والشفافية، 

مصدر أمل لالقتصادات والنظم السياسية العربية.

تونس إلى أين؟
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