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سوق سوداء أردنية تتحكم باألعالف
عّمان ـ زيد الدبيسية

ـــة  ـــ ــيـ ــ ــة األردنـــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــدت الـ ــ ــ ــوعـ ــ تـــ
الــقــائــمــن عــلــى الـــســـوق الـــســـوداء 
لــلــمــتــاجــرة بــــاألعــــاف املـــدعـــومـــة 
وأصـــحـــاب الـــحـــيـــازات الــوهــمــيــة مـــن األغــنــام 
ــنـــزاهـــة ومــكــافــحــة  بــإحــالــتــهــم إلــــى »هــيــئــة الـ
الـــفـــســـاد« واتـــخـــاذ أشــــد الــعــقــوبــات بحقهم، 
فــي ضــوء اتــســاع تلك املــمــارســات فــي اآلونــة 
األخيرة واالعتداء على حقوق الغير وتحميل 
مدير  الــدعــم.  لغايات  طائلة  مبالغ  الخزينة 
والتجارة  الصناعة  املخزون في وزارة  إدارة 
»الــعــربــي  والــتــمــويــن عــاطــف عــاونــة كــشــف لـــ
الجديد«، أن مقدار الدعم لألعاف التي تشمل 
دينار،  مليون   80 يناهز  والنخالة،  الشعير 
مليون   92 منها  دوالر،  مــلــيــون   112 تــعــادل 
دوالر للشعير والباقي للنخالة، موضحا أن 
ديــنــارا،  تبلغ حــوالــي 248  الشعير  كلفة طــن 

يــبــاع بسعر  فيما  يــعــادل 350 دوالرا،  مــا  أو 
مدعوم يبلغ 175 دينارا، تعادل 247 دوالرا. 
كما تبلغ كلفة سعر طن النخالة 156 دينارا، 
ُيباع بسعر مدعوم  لكنه  تعادل 220 دوالرا، 
قــدره 77 ديــنــارا، أو 109 دوالرات. وسبق أن 
ــة خــالــد الــحــنــيــفــات عن  ــزاراعــ كــشــف وزيــــر الــ
ــات خــطــيــرة تتعلق  ــارسـ ــمـ وجـــــود فـــســـاد ومـ
بــحــصــول أشــخــاص عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من 
األعاف املدعومة من قبل الحكومة، وخاصة 
الحيازات  من خال  والشعير،  القمح  مادتي 
بامتاكهم  وتتعلق  يدعونها  التي  الوهمية 
أعــدادا من الثروة الحيوانية بخاف الواقع، 
وذلك للحصول على بطاقات الدعم املوجهة 

أصا ألصحاب الحيازات الحقيقية.
وبـــّن أن هـــؤالء األشــخــاص يــتــاجــرون بتلك 
األعــــــاف ويــبــيــعــونــهــا لـــلـــمـــزراعـــن ومــربــي 
الــثــروة  مــا أضــر بمربي  الحيوانية،  الــثــروة 
ــم  الـــدعـ قـــيـــمـــة  الرتـــــفـــــاع  وأدى  ــيـــة  ــيـــوانـ الـــحـ

أنــه من خال  الحكومي لــألعــاف، موضحا 
تـــم حــتــى اآلن تخفيض  الــتــدقــيــق  عــمــلــيــات 
مليون و300 ألف رأس غنم من الحيازات، فيما 
االخــتــاالت  كــافــة  لضبط  الجهود  تتواصل 
ومـــحـــاســـبـــة املـــتـــورطـــن بــتــلــك املـــمـــارســـات. 
»اتحاد املزارعن«  بــدوره، قال املدير العام لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ــعـــوران، لـــ مــحــمــود الـ
الــســوق الــســوداء للمتاجرة بــاألعــاف قديم 
لــكــنــه ازداد أخـــيـــرا بــســبــب ارتـــفـــاع  جـــديـــد، 
غير  واملمارسات  الوهمية  الحيازات  أعــداد 
الوهمية  الــحــيــازات  أن  مضيفا  املــشــروعــة، 
الـــتـــي يــحــصــل عـــلـــى أســـاســـهـــا أفــــــــراد عــلــى 
يكون  والــنــخــالــة  للشعير  املخصص  الــدعــم 
على حساب أصحاب الحيازات الفعلية من 
املــزارعــن، مــا يــؤدي إلــى تخفيض الكميات 
املخصصة ألغنامهم وربما إلى إعادة النظر 
أيضا بقيمة الدعم. وأشــار إلى أن أصحاب 
الحيازات الوهمية يقومون بهذه املمارسات 

منذ سنوات، وخطوة التدقيق واملتابعة من 
وزارة الزراعة مهمة جدا ملعالجة االختاالت 
ــــن الــحــقــيــقــيــن  ــزارعـ ــ الـــقـــائـــمـــة وإنــــصــــاف املـ
أن  إلى مستحقيه، موضحا  الدعم  وتوجيه 
ظروفا  يــواجــهــون  الحيوانية  الــثــروة  مربي 
تكاليف  ارتــفــاع  مــع  للغاية، خــاصــة  صعبة 
اإلنتاج وتراجع معدالت األمطار واالعتماد 
كــثــيــرا عــلــى األعــــاف لتغذية املـــواشـــي، كما 
أكـــد أهــمــيــة الــقــضــاء عــلــى الـــســـوق الـــســـوداء 

وتوجيه الدعم على نحو سليم.
أن عدد  إلــى  الــزراعــة  وتشير سجات وزارة 
ــام املــســجــلــة لـــغـــايـــات الـــحـــصـــول على  ــنــ األغــ
الدعم يتجاوز 4.5 ماين رأس، وعدد كبير 
مــنــهــا وهــمــي يــحــتــال انــطــاقــا مــنــه عـــدد من 
األشخاص بطرق مختلفة لتحصيل بطاقات 
دعم بشكل غير مشروع، تمهيدا لحصولهم 
املــدعــومــة وبيعها فــي السوق  على األعـــاف 

السوداء لاستفادة من فارق السعر.

تونس ـ إيمان الحامدي

في تونس على بورصة  الزيتون  زيــت  يراهن منتجو 
الزيت  العاملية من أجل تحديد األسعار ملوسم  السعر 
الــجــديــد، بــعــد تــقــديــر املــحــصــول بــنــحــو 240 ألـــف طن 
ينتظر أن توفرها معاصر الزيت خال الفترة القادمة، 
وسط تخّوف من تضييق أوروبي على صادرات البلد 
يستشعر  املــحــلــي  املستهلك  فيما  ســيــاســيــة،  ألســبــاب 
الزيت بأسعار مرتفعة.  خطرا لعدم قدرته على شــراء 
ــزيــــت فــــي الــــســــوق الـــعـــاملـــيـــة مــقــيــاســا  ويـــمـــثـــل ســـعـــر الــ
للبورصة املحلية التي تحدد على ضوء الطلب الداخلي 

والخارجي للزيت التونسي وديناميكية السوق، فيما 
تــشــيــر املــــؤشــــرات الــرســمــيــة إلــــى أن بـــورصـــة األســعــار 
املاضي. ويعّول  االرتــفــاع مقارنة باملوسم  تسير نحو 
املنتجون على محصول العام الحالي وارتفاع األسعار 
عامليا لتحقيق التوازن، وتخفيف ضرر الجفاف الذي 
تسبب في تراجع اإلنتاج وارتفاع تكلفة الرّي وتحصن 
الــغــابــات ضـــد األمـــــراض الــتــالــفــة لــلــمــحــاصــيــل. ويــقــدر 
الــزيــتــون ملــوســم 2021 -2022 بحسب  زيـــت  مــحــصــول 
بــيــانــات رسمية لــــوزارة الـــزراعـــة، بنحو 240 ألــف طن، 
بزيادة 100 ألف طن عن املوسم املاضي، ويتم إنتاجها 
مــن محصول زيــتــون يــقــارب 1.2 مليون طـــن. وفـــي ما 

يتعلق باألسعار، قال بن إسماعيل إن السعر املرتقب 
هذا العام ال يخدم املستهلك املحلي، ألن قدرته الشرائية 
ال تسمح له باستهاك زيت الزيتون بسعر قد يبلغ 13 
دينارا للتر الواحد هذا العام، مطالبا بتوجيه جزء من 
دعــم الــغــذاء نحو دعــم هــذا الــزيــت لتحفيز االستهاك 

املحلي املقدر بنحو 35 ألف طن سنويا.
وبلغ اإلنتاج النهائي من الزيتون ملوسم 2020/2021 
حـــوالـــي 700 ألــــف طــــن، مـــع إنـــتـــاج 140 ألــــف طـــن من 
الزيت، أي بتراجع بلغت نسبته 65% مقارنة بموسم 
تشرين  نوفمبر/  منذ  تونس  وتمكنت   .2019/2020
الثاني املــاضــي مــن تصدير 178 ألــف طــن مــن الزيت 

بقيمة 1450 مليون دينار، بينما تتوقع وزارة الزراعة 
أن ترتفع صــادرات املوسم الحالي إلــى 180 ألــف طن 
الزيتون  وتعاني محاصيل  دينار.  مليار   1.5 بقيمة 
ــار الــتــي  مـــن تــأثــيــرات الــجــفــاف وعــــدم انــتــظــام األمـــطـ
تتسبب فــي عــدم استقرار اإلنــتــاج ألســبــاب مناخية، 
وقـــد راهـــنـــت الــــــوزارة خـــال الــســنــوات األخـــيـــرة على 
الــغــراســات املــرويــة الــتــي مــن شأنها أن تــوفــر إنتاجا 
مــســتــقــرا مــهــمــا كــانــت الـــظـــروف املــنــاخــيــة. وتــطــورت 
ــذه فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر األخـــيـــرة في  الـــغـــراســـات هــ
نتج 

ُ
تونس من 40 ألف هكتار إلى 100 ألف هكتار ت

سنويا بن 80 و100 ألف طن من الزيت.

الزيت التونسي يراهن على التصدير... والمستهلك المحلي يتحّسر

إلغاء تغريم موسكو 
50 مليار دوالر

ألغت املحكمة العليا الهولندية 
حكما على موسكو بدفع 50 مليار 

دوالر كتعويضات للمساهمني 
السابقني في شركة النفط العمالقة 

السابقة »يوكوس«، التي تشكل 
محور مسلسل قضائي منذ 

اعتقال رئيسها السابق ميخائيل 

خودوركوفسكي، العدو املعلن 
للكرملني. وقالت املحكمة، في بيان 
أوردته »فرانس برس« يوم الجمعة، 
إنها »ألغت الحكم النهائي ملحكمة 
االستئناف« التي أمرت بدفع هذه 
التعويضات، موضحة أن القضية 

يجب عرضها مجددا على محكمة 
االستئناف في أمستردام إلصدار 

حكم جديد.

ارتفاع تضخم تونس %6.3
ارتفعت نسبة التضخم في تونس 

إلى 6.3% في أكتوبر/ تشرين 
األول املنصرم، بعد استقرارها 

عند 6.2% خالل شهَري أغسطس/ 
آب وسبتمبر/ أيلول، حسبما 

أوردت »رويترز« يوم الجمعة، نقال 
عن »املعهد الوطني لإلحصاء«، 

الذي عزا هذا االرتفاع إلى زيادة في 
أسعار املالبس واألحذية وأسعار 

مواد خدمات التعليم.

إقرار موازنة االحتالل لعام 
2022

في ختام سلسلة عمليات 
تصويت ماراثونية، أقّر الكنيست 

اإلسرائيلي، فجر الجمعة، 
ل 

ّ
موازنة 2022، وذلك بعدما شك
التصويت على موازنة 2021 

وقيمتها 609 مليارات شيكل 
)أكثر من 167 مليار يورو(، أول 

اختبار حقيقي للتحالف الحكومي 
الجديد، وفقا لوكالة »فرانس 

برس«. أما موازنة العام املقبل، 
فبلغت قيمتها 573 مليار شيكل 

)أكثر من 157 مليار يورو(. 
وقّررت الحكومة تقديم ميزانيتي 

2021 و2022 في وقت واحد.

مجموعة عقارية صينية 
جديدة تتعثر

أعلنت شركة التطوير العقاري 
الصينية »كايسا«، التي يثير 

وضعها املالي قلق األسواق، تعليق 
تداول أسهمها في بورصة هونغ 

كونغ بعد إخفاقها في سداد دفعة 
مترتبة عليها، حسبما أوردت 

»فرانس برس« يوم الجمعة، علما 
أن الوضع السيئ للمجموعة ليس 

سوى واحد من عوارض قطاع 
عقارات في الصني هزته مشاكل 

مجموعة »إيفرغراند« العمالقة 
التي تخنقها ديون هائلة تبلغ 260 

مليار يورو. وفي بيان مقتضب، 
قالت »كايسا« إنها ستعلق 

إدراجها في بورصة هونغ كونغ 
فورا. ولم تقدم املجموعة التي تتخذ 
من شينزين )جنوب( مقرا لها أي 
تفسير. ولم تتمكن هذه املجموعة، 

وهي أصغر من »إيفرغراند«، 
من تسديد ضمان ملنتجات إدارة 

ثروات هذا األسبوع، وخسرت 
أسهمها أكثر من 15% من قيمتها، 

الخميس، في هونغ كونغ. 

أخبار

كويتي مرّشح 
وحيد ألمانة 

»أوبك«... حتى اآلن

)فرانس برس(

رشحت الكويت محافظها السابق لدى »منظمة البلدان املصدرة للبترول« )أوبك(، هيثم الغيص، لقيادة املنظمة بعد انتهاء فترة عمل األمن العام 
الحالي، محمد باركيندو، بحسب ما نقلته وكالة »رويترز« عن مصدرين. وذكر املصدران أن الغيص هو املرشح الوحيد حتى اآلن، علما أنه كان ترك 
املنظمة في يونيو املاضي وُعّن نائبا للعضو املنتدب في »مؤسسة البترول الكويتية« اململوكة للدولة. كما كان في السابق مسؤوال عن املكاتب 
اإلقليمية ملؤسسة البترول في كل من لندن وبكن قبل أن يصبح محافظا لدى »أوبك« في 2017. ُيشار إلى أن النيجيري باركيندو الذي من املقرر أن 

يترك املنصب في نهاية يوليو/ تموز 2022، كان تولى أعلى منصب في »أوبك« منتصف 2016 وحصل على والية ثانية مدتها 3 سنوات في 2019.

اقتصاد
Saturday 6 November 2021
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1011
اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ينتظر االقتصاَد السوداني واقٌع 
ــا مـــتـــغـــيـــرات كــلــيــة  ــٌد وربــــمــ ــديــ جــ
تعيد البلد املأزوم اقتصاديا إلى 
الــعــواقــب، خاصة بعد  مــرّبــع غير محسوب 
التحوالت السياسية األخيرة التي استولت 
بنتيجتها املؤسسة العسكرية على مقاليد 
الحكم. وهذا ما حدا باقتصاديني إلى رسم 
صــــــورة قـــاتـــمـــة مــطــالــبــني فــــي تــصــريــحــات 
ــــد« الـــجـــهـــات  ــديـ ــ ــــجـ »الــــعــــربــــي الـ خــــاصــــة بـــــ
املتنازعة إلى مراعاة مصلحة املواطن وعدم 

زج معيشة الناس في الصراع السياسي.
االقتصادي محمد الجاك يرى أن السياسات 
ــة األخــيــرة  فــي اآلونـ السلطات  الــتــي تبنتها 
كـــانـــت »صـــــادمـــــة«، ال ســيــمــا لــنــاحــيــة رفـــع 
ــه، وهــــــي ســيــاســة  ــيـ ــنـ الــــدعــــم وتــــعــــويــــم الـــجـ
تكون  ال  النجاحات  »لكن  بــرأيــه،  »سليمة«، 
في يوم وليلة، ولذلك اصطدمت باملطالبات 
االقتصاد  »وضعت  أنها  معتبرا  اليومية«، 
ــــذا أمــــر مــرتــبــط  عــلــى املـــســـار الــصــحــيــح، وهـ
أنها  كما  العاملية،  األســـواق  على  باالنفتاح 
ســاهــمــت فـــي انـــتـــعـــاش جـــزئـــي فـــي الـــثـــروة 
الــزراعــة،  مثل  فرعية  وقــطــاعــات  الحيوانية 
إضـــافـــة إلـــى املــعــونــات الــخــارجــيــة املــوجــهــة 
لنشاطات تنموية وإن كانت آثارها مباشرة 
أو غــيــر مــبــاشــرة، خــاصــة الــدعــم فــي مجال 
أساسية  تعتبر  والــتــي  األســاســيــة  البنيات 
لسياسات تبنتها الدولة«. ومع ذلك، يشير 
السلبية  »آثـــارهـــا  إلـــى  االقــتــصــادي  الخبير 
ــئــــات الــضــعــيــفــة  ــفــ ــتــــدعــــت دعــــــم الــ ــي اســ ــتــ الــ
ــــى أن تـــدخـــل املــجــتــمــع  ــقـــدر املـــســـتـــطـــاع، إلـ بـ
ــارك فـــي بــرنــامــج ثـــمـــرات لــدعــم  ــ الـــدولـــي وشـ
الفقيرة. وبــرزت اآلن مشكلة الجانب  األســر 
الــعــســكــري الـــــذي ظـــل مــتــمــســكــا بــــأال يــكــون 
بعيدا من القرارات السياسية، وهذه تعتبر 

مشكلة مزمنة لتدخله في أشياء ال تخصه«. 
وأضاف أنه »إذا أصر الجيش على السيطرة 
على العمل السياسي والتنفيذي، وهو أمر 

مرفوض، فالتفسير الوحيد هو انقالب«.

»هزّات عنيفة«
أمـــا الخبير االقــتــصــادي عــبــدالــلــه الــرمــادي 
الـــســـودانـــي خضع  فــيــقــول إن »االقـــتـــصـــاد 
لهزات عنيفة جدا غير مسبوقة، ورغم ذلك، 
لوال أنه قائم يتمتع بإمكانات ضخمة لكان 
قــد انــهــار مــنــذ زمـــن طــويــل، لكنه بــقــوتــه ما 
زال يقاوم حتى اآلن«، مطالبا بأن »يتم رفع 
الدعم على مراحل، ألنه ليس من العدالة في 
حــق املــواطــن أن تــرفــع الــدعــم عــنــه كليا في 
ســلــع أســاســيــة ومــشــتــقــات الــنــفــط عــلــى هــذا 
النحو تزامنا مع رفع الدوالر الجمركي إلى 
أرقام كبيرة«. وحذر الرمادي من أن »الوضع 
أصبح قاتما، وكل ما تم هو جريمة في حق 
املواطن، وكأنما هناك شيء ُيدّبر«، معتبرا 
أن »االقـــتـــصـــاد بــلــغ مــرحــلــة عــصــيــبــة أبـــرز 
انتقاله  قبل  التضخمي،  الــركــود  مالمحها 
إلى مرحلة الكساد، بسبب ضعف الرواتب، 
بــمــا يــعــنــي تــأّكــل الــقــوة الــشــرائــيــة للعملة، 
التضخم 400% خــالل سنة،  بحيث تجاوز 
نتيجة رفع الدعم، ليفقد الجنيه نحو %80 

مـــن قــيــمــتــه«، مـــا وضــــع فـــئـــات واســـعـــة من 
الفقر وتصل نسبتها  املواطنني تحت خط 

إلى حوالى 90% من الشعب«.
ــه »أقــــــرب  ــأنــ ــــع بــ ــــوضـ ويــــصــــف الــــــرمــــــادي الـ
ــام، أو مـــا ُيــعــرف  ــتـ إلــــى مــرحــلــة االنـــهـــيـــار الـ
بــاالنــســداد االقـــتـــصـــادي«، مــســتــغــربــا كيف 
يــتــحــدث الــســيــاســيــون عــن تحسن األحـــوال 
مستشهدين بتقلص عجز ميزان املدفوعات 
»رغم أن البلد فقد املوسم الزراعي الشتوي 
والصيفي الــعــام املــاضــي جــراء أخــطــاء عدة 

أولها فضيحة السماد«.
ويضيف الخبير: »أنا لست من املتشائمني 
لكننا  متينة،  إمكانات  لديه  اقتصادنا  ألن 
نمر بــظــروف عصيبة، وكــل مــا يــحــدث اآلن 
مـــفـــروض عــلــيــنــا، حــتــى أن صـــنـــدوق الــنــقــد 
والبنك الدوليني يبديان حرصا على تطبيق 
للحرص  املطروحة، وفتحا مكاتب  البرامج 
على أن ينهار االقــتــصــاد إلــى هــذه الــدرجــة، 
ــذا لــيــس دلــيــل عــافــيــة«. وأعــــرب عــن أمله  وهـ
استثمار  الوطنية  الحكومة  تــراعــي  أن  فــي 
الــطــاقــات وتــعــزيــز اإلنــتــاجــيــة املــتــدنــيــة كي 
يتعافى االقتصاد، ألن اإلمكانات موجودة، 
وما التهافت على السودان في هذه املرحلة 
ــثــــروات، فــهــنــالــك مــعــادن  ــالــ إال ألنــــه غــنــي بــ
نادرة بما فيها اليورانيوم، وهي ثروات لو 
غلت سيكون البلد األفريقي الهش هذا 

ُ
است

عطى 
ُ
من النمور األفريقية، لكن ينبغي أن ت

غلق 
ُ
أ السليمة، بعدما  لــإجــراءات  األولــويــة 

ّرد عمالها، ما 
ُ

أكثر من 85% من املصانع وش
يقتضي الكف عن الهتاف والبحث عن كيفية 
بلوغ بر األمــان، فيما االقتصاد يستمر في 
النزيف إما عن طريق التهريب لكل السلع أو 

عبر السياسات الخاطئة املتبعة«.
الـــرمـــادي أن االضـــطـــراب السياسي  ويــؤكــد 
ــادي، مــشــيــرا إلــى  ــتـــصـ يــســتــتــبــعــه إربــــــاك اقـ
أنـــه »فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، كـــاد االســتــثــمــار 
ــــروب الــرســامــيــل  أن يـــتـــوقـــف تـــمـــامـــا مــــع هــ
ــذه  ــ ــ وهـ خـــــــــــــــرى، 

ُ
أ دول  إلـــــــــى  ــة  ــ ــيــ ــ ــــودانــ ــســ ــ الــ

ظــاهــرة بــالــغــة الــضــرر بــاالقــتــصــاد«. ودعــا 
الــســيــاســيــني إلــــى إيــــالء االهـــتـــمـــام ألولــويــة 
ــرارا  ــقــ ــتــ إيـــــجـــــاد مــــنــــاخ مــــــــؤات يـــضـــمـــن اســ
املــــوجــــودة تتطلب  ــــس  األسـ ســيــاســيــا، ألن 
سياسات واضحة ال تقّوضها الصراعات«. 
الــحــالــي غير مقبول ألنه  وقـــال إن الــصــراع 
يــــؤدي إلــــى »فــشــل اقـــتـــصـــادي مــهــمــا كــانــت 
إمكانات الدولة هائلة«، معتبرا أنه »ينبغي 
الناس  الوطني ومعيشة  باالقتصاد  النأي 
إال  التي ال تنتج  السياسية  الصراعات  عن 

الخسارة الكبيرة للوطن وسكانه«.

الرباط ـ مصطفى قماس

الفائت،  العام  الجانبني رسميا  بني  العالقات  تطبيع  بعد 
اتــهــم  يــكــثــف رجــــال األعـــمـــال املــغــاربــة واإلســرائــيــلــيــني لــقــاء
ــة بــالــقــطــاعــات الــتــي يــمــكــن أن تحفز  الــرامــيــة إلـــى اإلحـــاطـ
الــعــالقــات االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة مــع قـــرب تــوقــيــع اتــفــاق 
تــجــاري بــني الحكومتني خــالل األســابــيــع املقبلة، وهــو ما 
سيكون محور زيارة مرتقبة لوزيرة االقتصاد اإلسرائيلية 
أورنا باربيفاي إلى الرباط. وكان وزير الصناعة والتجارة 
السابق، موالي حفيظ العلمي، اتفق مع نظيره اإلسرائيلي 
ــرام اتــفــاقــات في  ــ عــلــى تــشــكــيــل مــجــمــوعــات عــمــل بــهــدف إبـ
والعلوم  والسياحة  والبيئة  واملــيــاه  واالســتــثــمــار  الــزراعــة 
ــــداد مــســودة تــضــع تــصــورا حــول  واالبــتــكــار والــطــاقــة، وإعـ

اتفاق للتبادل الحر.
وتــواصــلــت الــلــقــاءات فــي الفترة األخــيــرة بــني رجـــال األعــمــال 
املـــغـــاربـــة واإلســرائــيــلــيــني. فــفــي 26 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
ــقـــاوالت املــغــرب«  املـــاضـــي، ُعــقــد لــقــاء بـــني »االتـــحـــاد الـــعـــام ملـ
و»جــمــعــيــة الــصــنــاعــيــني اإلســرائــيــلــيــني« و»فـــيـــدرالـــيـــة غــرف 
الــتــجــارة اإلســرائــيــلــيــة« و»املــؤســســة اإلســرائــيــلــيــة للتصدير 
والتعاون الدولي«. كما ُعقد يوم الخميس الفائت، لقاء آخر 
اإلسرائيلية  و»املؤسسة  األعــمــال  رجــال  ممثلي مصالح  مع 
البحث على فرص  العمل«، حيث انصب  للمشغلني وأربــاب 

األعمال واالستثمار داخل  اململكة.
ــوا أرتــــشــــوك، املـــســـؤولـــة عـــن األســــــواق وتــمــويــالت  ــانـــت بــ وكـ
التنمية لدى وزارة االقتصاد والصناعة اإلسرائيلية، أكدت 
ــقـــاوالت املـــغـــرب واملــنــظــمــة  ــاد الـــعـــام ملـ خــــالل لــقــاء بـــني االتـــحـ
االتــفــاق  توقيع  أن  األعــمــال،  ورجـــال  للمشغلني  اإلسرائيلية 
املــرتــقــب فـــي األســابــيــع املــقــبــلــة، ســيــكــشــف مــرحــلــة أســاســيــة 
بهدف دعم وتوسيع التعاون بني البلدين وتشجيع االبتكار 

وتنويع العالقات التجارية.
وُيتوقع أن ينصب االتفاق على دعم التعاون في قطاعات 
اقتصادية وصناعية، مثل الصناعات الكيماوية واألدوية 

والكهرباء وامليكانيكا والطاقات املتجددة وتكنولوجيات 
الــــري والـــزراعـــيـــة والــســيــاحــة والــنــســيــج. وال يــنــفــك رئــيــس 
أوحينا، كما  املغربي اإلسرائيلي، ستيف  األعمال  مجلس 
املغرب،  بها  يتمتع  التي  املــيــزات  يؤكد  الخميس،  لقاء  في 
املالي  أو مــركــزه  السياسي،  أكــان على مستوى االســتــقــرار 
واإلمكانات التجارية التي يتيحها أكثر من خمسني اتفاقا 
للتبادل الحر، مع إبراز موقعه الجغرافي الذي يجعل منه 

معبرا إلى أوروبا وأفريقيا.
الــذي شكل في  وكــان مجلس األعــمــال املــغــربــي- اإلسرائيلي 
مــــارس/ آذار املـــاضـــي، بــني االتـــحـــاد الــعــام ملـــقـــاوالت املــغــرب 
ريد 

ُ
أ ومنظمة الصناعيني ورجــال األعمال اإلسرائيليني، قد 

مــنــه أن يــكــون مــنــتــدى لــنــســج روابــــط الــتــقــارب بــني شــركــات 
البلدين. وأوضح نائب رئيس املجلس، يان أسور، أن املجلس 
يدعم الشركات بما يتيح لها من بيانات ومساعدة فنية، كما 
يسمح بالتعامل مع شبكة تضم آالف الشركات، مشيرا إلى 

أنه ساهم في شراكات تجارية عديدة بني الشركات.
وقد حرص كريم عمور، رئيس الجهة الثالثة عشرة لالتحاد 
عنى باملغاربة من رجال األعمال 

ُ
العام ملقاوالت املغرب، التي ت

والكفاءات في العالم، على تأكيد مقومات االقتصاد املغربي 
في لقاء الخميس، مؤكدا أن االتفاقيات التجارية التي أبرمها 
املغرب وموقعه الجغرافي يمنحان فرصة الولوج إلى أسواق 
تضم مليار مستهلك، فيما أكد يوسف الباري، مدير الهيئة 
استحداث  على  والــصــادرات،  االستثمارات  لتنمية  املغربية 
نوع من التوازن بني اإلمكانات الصناعية املغربية، ودعمها 
بالتجربة التي تتوفر عليها دولة االحتالل اإلسرائيلي في 

مجال البحث واالبتكار.
وكــانــت الــحــكــومــة الــجــديــدة، الــتــي يــرأســهــا عــزيــز أخــنــوش، 
صادقت في ثانية جلساتها الوزارية، على بحث بروتوكول 
اتفاق حول الخدمات الجوية مع دولة االحتالل، تزامنا مع 
تــوقــيــع »الــخــطــوط امللكية املــغــربــيــة« بــروتــوكــول تــعــاون مع 
شركة الطيران اإلسرائيلية »العال«، يتعلق بتطوير العالقات 

بني الشركتني عبر العمل معا على تقديم أحسن الخدمات.

توقعات أكثر غموضًا 
لمستقبل االقتصاد السوداني

إعداد مسودة تضع تصورًا حول اتفاق للتبادل الحر )فرانس برس(الخالفات السياسية تزج مصالح المواطنين في أتون صراعات عميقة عصيّة على الحل )فرانس برس(

تمهيد التفاق تجاري مغربي إسرائيلي

المتغيرات الطارئة 
على المشهد السوداني 
تفرض تحديات داخلية 

وخارجية، تجعل توقعات 
مستقبل اقتصاد البالد أكثر 

قتامة وغموضًا من 
أي وقت مضى

السودان: حل إدارات 
وإعفاء مسؤولين

أعلن التلفزيون الرسمي السوداني بعد 
ظهر الجمعة، أن الجيش أصدر قرارا بحل 
جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية 

واملشاريع الزراعية القومية، وفقا لوكالة 
»رويترز«، فيما أوردت »سونا« إصدار 

والي جنوب دارفور املكلف حامد التجاني 
هنون قرارا بإعفاء مديرين عامني لوزارات 
بالوالية، وتعيني علي الشيخ مديرًا  لوزارة 

املالية، ومحمد األمني محمد املصطفى 
مديرا عاما لوزارة التربية والتوجيه، وحماد 

محمد موسى مطر مديرا لوزارة الزراعة. 
وشمل قرار اإلعفاء مدير عام وزارة املالية 

أماني مهدي خليل، ومدير عام التربية 
والتوجيه عبد العال صالح آدم، ومدير عام 

وزارة الزراعة نعمات محمد أبكر.

إضراب عمال 
»كهرباء لبنان« يومين

أعلنت »نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة 
كهرباء لبنان« في 3 نوفمبر/ تشرين 
الثاني الجاري، اإلضراب يوَمي االثنني 
والثالثاء املقبلني، ولقي قرارها دعما 

نقابيا، حيث أعلن »اتحاد النقابات 
العمالية للمصالح املستقلة واملؤسسات 
العامة« تضامنه مع كافة مطالب نقابة 

املستخدمني، ودعا الحكومة إلى اإلصغاء 
لصوت العمال، وطالب الحكومة بتنفيذ 

املطالب العادلة، ال سيما تأمني مكان العمل 
الالئق وتطبيق النظام الخاص بالتقديمات 

االجتماعية.

انخفاض أسبوعي 
لمؤشر أسهم األردن

انخفض الرقم القياسي العام ألسعار 
األسهم املدرجة في البورصة األردنية 

0.3%، لينهي تداوالت األسبوع عند 
مستوى 2114.7 نقطة. وبلغ املعدل 

اليومي لحجم التداول في بورصة عّمان 
خالل األسبوع املاضي نحو 6.5 ماليني 

دينار أردني مقارنة مع 5.8 ماليني دينار 
أردني األسبوع السابق، بارتفاع بلغت 
نسبته 12.1%، فيما بلغ حجم التداول 

اإلجمالي األسبوعي حوالى 25.8 مليون 
دينار أردني، مقارنة مع 28.8 مليون 

دينار خالل األسبوع السابق. أما عدد 
األسهم املتداولة التي سجلتها البورصة 

األردنية خالل األسبوع املنصرم فقد بلغ 
فذت من خالل إجراء 

ُ
23.2 مليون سهم ون

14628 صفقة.

معدل البطالة 
األميركية يتراجع

زاد نمو الوظائف األميركية أكثر من 
املتوقع في أكتوبر/ تشرين األول، وقالت 

وزارة العمل الجمعة، بحسب »رويترز«، إن 
الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 

531 ألفا الشهر املاضي. وجرى تعديل 
بيانات سبتمبر/ أيلول لتظهر توفير 312 

ألف وظيفة بدال من 194 ألفا التي تم اإلبالغ 
عنها سابقا. وانخفض معدل البطالة إلى 

4.6% من 4.8% في سبتمبر/ أيلول.

إصالح طاقة مكسيكي 
يقلق واشنطن

ستواصل املكسيك، حتى منتصف إبريل/ 
نيسان املقبل، مشاورات حول إصالح 

مثير للجدل في قطاع الطاقة، بعدما أعربت 
الواليات املتحدة عن »مخاوف جدية« حيال 

املشروع. وقال السفير األميركي الجديد 
لدى املكسيك كني ساالزار، في تغريدة، 

إنه عّبر عن »مخاوف جدية لدى الواليات 
املتحدة« بعد »اجتماعات مهمة« مع الحكومة 

املكسيكية »لبحث اإلصالح في قطاع 
الطاقة«، بحسب »فرانس برس«، علما أن 

اإلصالح يقضي بضمان حصول الشركة 
الحكومية »املفوضية الفيدرالية للكهرباء« 
على 54% من حصة السوق املكسيكية، 

وكان من املفترض مراجعته واعتماده 
أساسا في أواخر 2021 أو مطلع 2022.

انخفاض مفاجئ 
للصناعة األلمانية

انخفض الناتج الصناعي األملاني على 
نحو مفاجئ في سبتمبر/ أيلول، إذ 

واصلت مشاكل اإلمدادات املتعلقة باملواد 
الخام والسلع األولية التأثير على اإلنتاج 

في أكبر اقتصاد في أوروبا، وفقا لوكالة 
»رويترز«، التي نقلت عن »مكتب اإلحصاء 

االتحادي« أن الناتج الصناعي تراجع %1.1 
على أساس شهري، بعد انخفاض معّدل 
بالزيادة بنسبة 3.5% في أغسطس/ آب. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%90
أن  من  اقتصاديون  يحذر 
اقتصاد السودان بلغ مرحلة 
ــرز مــالمــحــهــا  ــ عــصــيــبــة أبـ
بسبب  التضخمي،  الركود 
ــب وتــآكــل  ــرواتـ ضــعــف الـ
يضع  بما  الشرائية،  القوة 
نحو 90% من الشعب تحت 

خط الفقر.

تقارير عربية

تطبيع اقتصاديمعيشة

الوطنية«  النفط  »شــركــة  تطالب 
ــيــــازات  ــتــ ــــي عــــــدن بــمــنــحــهــا امــ فـ
ــة لـــلـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة،  ــ ــارفـ ــ ــــصـ املـ
انطالقا من أزمة الوقود الخانقة 
وعــدم استقرار وثــبــات أســعــاره، 
إلــى تحقيق استقرار  بما يــؤدي 
تمويني وثبات أسعار املشتقات، 
وهو ما يتطلب قرارا رسميا من 
الــحــكــومــة. وقــــال مــصــدر مطلع 
فــي الــشــركــة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« 
الشركة  منح  يتطلب  الــوضــع  إن 
معظم  لتنفيذ  أكــبــر  صــالحــيــات 
اإلجــــــراءات املــتــعــلــقــة بــاملــصــارفــة 
واســتــيــراد الــوقــود، والــعــمــل على 
والعقود  الطلبات  تغطية  ضمان 
املبرمة مع املكاتب العاملة في هذا 
الــخــصــوص، مــع الـــتـــزام الــشــركــة 
البيع  معامالت  جميع  بإخضاع 
وتعليق  الوطنية  للعملة  والشراء 
نــشــاط مــعــظــم املــكــاتــب الــعــامــلــة، 
لديها  املــتــوافــرة  الكمية  أن  علما 
تــبــلــغ نــحــو 40 ألــــف طـــن بــنــزيــن 
بسعر 950 رياال للدوالر الواحد.

امتيازات 
مطلوبة 
في عدن

عدن ـ محمد راجح

ــــذي لــــم تــحــقــق فـــيـــه املــــحــــاوالت  فــــي الــــوقــــت الــ
انهيار  اليمنية أي نتائج الحتواء  الحكومية 
سعر صرف الريال املتسارع منذ مطلع الشهر 
الحالي، تجددت أزمة هي األعنف في الوقود 
تــتــركــز فــي مــحــافــظــات جــنــوب الــيــمــن الــواقــعــة 
دولــًيــا،  بها  املعترف  الحكومة  سيطرة  تحت 
ــفـــاع  مـــع انــخــفــاض كــبــيــر فـــي املـــعـــروض وارتـ
قياسي في األسعار. وشوهدت طوابير طويلة 
اليمن، في  غير مألوفة في محافظات جنوب 
أكثر من مدينة، خصوصًا في املكال بمحافظة 
املواطنون  إذ أظهر  حضرموت ومدينة عــدن، 
الواقفون في الطوابير استياء بالغا من هذه 

الــوضــعــيــة الــتــي لـــم يـــعـــتـــادوا عــلــيــهــا، وتــنــذر 
يعد  لم  بــأوضــاع معيشية متدهورة بصورة 

باستطاعتهم تحملها.
املــــواطــــن أحـــمـــد املــفــلــحــي مــــن ســـكـــان مــديــنــة 
املــكــال يعبر بسخط، فــي حــديــث مــع »العربي 
الجديد«، عن هذه الوضعية مع مرور أكثر من 

10 ساعات من وقوفه في طوابير طويلة أمام 
إحدى محطات تعبئة البنزين.

مــن جــانــبــه، يفيد مــواطــن آخـــر مــن املــكــال، في 
الـــجـــديـــد«، عـــن تفاجئهم  »الـــعـــربـــي  لــــ حــديــثــة 
منذ يوم أمس بإغالق محطات تعبئة الوقود 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
حــضــرمــوت، وهــو مــا دفــع بــعــشــرات املركبات 
التعبئة  والسيارات إلى التوجه إلى محطات 
للحصول على الوقود، تحسبًا من أزمة قادمة 
قــد تطول هــذه املــرة بشكل أشــد فــي محافظة 
حضرموت التي لم تهدأ فيها أزمة الوقود إال 

بصورة طفيفة منذ منتصف العام املاضي.
وتــضــاعــفــت مــعــانــاة املــواطــنــني فــي مــثــل هــذه 
املحافظات واملناطق مترامية األطراف، والتي 

يضطر معها املوظفون املدنيون إلنفاق مبالغ 
طائلة للوصول إلى مقرات أعمالهم ودوائرهم 
الوظيفية، في ظل عدم قدرة كثير منهم على 
أو  لتعبئة سيارتهم،  البنزين  تكاليف  تحمل 
أسعار  فــي  بــاضــطــراد  ترتفع  تكاليف  تحمل 
ــتـــي يــقــتــطــع اإلنـــفـــاق  املــــواصــــالت الـــعـــامـــة، والـ

عليها أكثر من 40% من رواتبهم.
ــــي مـــعـــانـــاة لــــم يـــعـــد كــثــيــر مــــن املـــواطـــنـــني  وهـ
قادرين على التعامل معها في مختلف مناطق 
ومــحــافــظــات الــيــمــن، كما هــو الــحــال بالنسبة 
لــلــمــواطــن عـــبـــده مــحــفــوظ مـــن ســـكـــان مــديــنــة 
عدن، العاصمة املؤقتة للحكومة املعترف بها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  دولــًيــا، والـــذي يــقــول لـــ
احتياجاتهم  تسد  بالكاد  الضئيلة  رواتبهم 
من الخبز مع ارتفاع سعر الرغيف الواحد إلى 
نحو 120 رياال، وهو رقم قياسي وهو األعلى 
في تاريخ اليمن أن يتجاوز سعر رغيف الخبز 
حاجز 100 ريــال، بعد أن كان يتراوح بني 30 
و50 رياال منذ بداية الحرب الدائرة في البالد، 
والتي دخلت عامها السابع. وتشهد األسواق 
فــي عــدن وحضرموت ومحافظات أخــرى في 
جـــنـــوب الــيــمــن ارتـــفـــاعـــا قــيــاســيــا فـــي أســعــار 
ــفـــاوت األســــعــــار بـــني مــحــافــظــة  ــوقــــود، مـــع تـ الــ
وأخــــرى، والــتــي تصل إلــى 18 و19 ألــف ريــال 
للصفيحة الواحدة من البنزين 20 لترًا، فيما 

تبلغ نحو 22 ألف ريال في مناطق أخرى.
ــي مـــحـــافـــظـــة تــعــز  فــيــمــا يــشــكــو مــــواطــــنــــون فــ
والــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــحــافــظــات فـــي شــمــال 
أزمــة  مــن  الحوثيني  لسيطرة  خاضعة  اليمن 
وصعوبة  الطهو،  غــاز  فــي  متصاعدة  خانقة 
الحصول عليه، مع وصول سعر القنينة إلى 

ما يقارب 15 ألف ريال.
االقــتــصــادي عصام مقبل، في  الباحث  ويــرى 
»العربي الجديد«، أن الجهات املعنية  حديث لـ
في عدن ومناطق في جنوب اليمن تعمل على 
سوق  إدارة  فــي  الحوثيني  تجربة  استنساخ 
الوقود، من خالل العمل على تعويمه وتحرير 
عملية االستيراد، وهو ما سيؤدي إلى تشكل 
ســوق ســـوداء على غــرار الــســوق املنتشرة في 

صنعاء ومحافظات شمال اليمن.
الوقود  الراهن في ســوق  ويوضح أن الوضع 

ــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة  ــعـ ــق الـــخـــاضـ ــاطـ ــنـ ــاملـ بـ
املــعــتــرف بــهــا دولــيــًا عــبــارة عــن ســـوق ســـوداء 
البنزين  تــجــاوز ســعــر صفيحة  مــع  رســمــيــة، 

الواحدة أكثر من 20 ألف ريال.
ــــوق الـــيـــمـــنـــيـــة مـــنـــذ مــطــلــع  ــسـ ــ وتـــســـتـــجـــيـــب الـ
لــــزيــــادة  ــدًا  ــديــ تــــحــ األول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
والتي تضاعف  الوقود،  أسعار  في  تدريجية 
بـــحـــوالـــي 300% منذ  تـــقـــدر  بــنــســبــة  ســعــرهــا 
ســعــر  قـــفـــز  إذ   ،2021 الـــحـــالـــي  ــام  ــعــ الــ مــطــلــع 
الصفيحة الـــواحـــدة مــن الــبــنــزيــن 20 لــتــرًا في 
عــدن من 5500 ريــال إلــى 7800 في أغسطس/ 
آب وسبتمبر/ أيلول، ونحو 12 ألف ريال في 
شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، وهــو 
نــفــس الــســعــر املـــتـــداول فــي صــنــعــاء مــنــذ نحو 
شهرين، بينما شارف سعر اللتر الواحد من 
البنزين في حضرموت على 800 ريال بنسبة 
زيــادة تصل إلــى 700% مقارنة بنفس الفترة 

الراهنة من العام املاضي.
الشهر  توقعت،  قد  الجديد«  »العربي  وكانت 
املاضي، األســوأ، بأن يستقبل اليمن شحنات 
املرتفعة  الجديدة  باألسعار  مستوردة  وقــود 
ــا عــلــى  ــهـ ــكـــاسـ ــعـ فــــي األســــــــــواق الـــعـــاملـــيـــة، وانـ
األسواق املحلية من خالل تغذية أزمة جديدة 
بالحرب  املثخنة  البالد  في  األعنف  تكون  قد 
واألزمـــــــات. وتــشــهــد مــعــظــم املــنــاطــق اليمنية 
ــة لـــســـلـــطـــات مــــتــــعــــددة اخـــتـــنـــاقـــات  ــعـ الـــخـــاضـ
ــات متواصلة ومــتــكــررة فــي الــوقــود منذ  وأزمـ
بشكل  وزادت حدتها   2015 في  الحرب  بداية 
كــبــيــر آخـــر عـــامـــني، األمــــر الــــذي فــاقــم معيشة 

اليمنيني بصورة كبيرة.
وأقدمت السلطات الحكومية املعنية األسبوع 
املاضي في قرار غير معلن على تعيني مدير 
في  الحكومية،  اليمنية  النفط  لشركة  جديد 
التي  الــوقــود  أزمــة  إطــار توجهاتها ملواجهة 
تشهد ارتفاعا تدريجيا منذ منتصف الشهر 
املاضي. وأعقب هذا القرار مذكرة صادرة من 
محافظ عدن أحمد مللس، مرسلة إلى رئيس 
الحكومة معني عبدامللك، يطالب فيها البنك 
املــــركــــزي الــيــمــنــي فـــي عــــدن بــتــحــريــر نــشــاط 
شــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة، ومــنــحــهــا امــتــيــازات 

املصارفة للعملة الصعبة.

نهوض سياحة كردستان العراقأزمة وقود اليمن تنفجر بشّدة من جديد

طوابير اإلذالل عادت بقوة إلى العديد من المناطق والمدن بما فيها عدن )فرانس برس(

بغداد ـ سالم الجاف

رغـــم تــمــتــع الـــعـــراق بـــثـــروات طبيعية 
هائلة، إال أن مسار التنمية والتعافي 
ــاء هــذا  ــ لــيــس مــتــكــافــئــا فـــي كـــافـــة أرجــ
الــبــلــد الــغــنــي واملــضــطــرب اقــتــصــاديــا 
ــنــــوات  ــذ ســ ــنــ ــا وأمــــنــــيــــا مــ ــيــ ــاســ ــيــ وســ
ــة. وهــــــــــذا مــــــا يـــنـــعـــكـــس عــلــى  ــلـــ ــويـــ طـــ
مختلف القطاعات بما فيها السياحة 
ــدمـــــــات. وفــــــــي هــــــــذا الــــســــيــــاق،  والـــــــخـــــ
ســجــلــت مــحــافــظــات إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق، خالل العام الجاري، انتعاشا 
مــلــحــوظــا فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي، إذ 
السياح،  مــن  اآلالف  مــئــات  استقطبت 
غالبيتهم من داخــل الــعــراق، في وقت 
أكـــــد مــــســــؤولــــون أن شـــلـــل الــســيــاحــة 
باملحافظات العراقية األخرى وتراجع 
االستقرار األمني انعكس إيجابا على 

سياحة اإلقليم.
دهــوك  محافظة  ملدير سياحة  ووفــقــا 
ــدد الــســائــحــني  ــ ــإن »عــ ــ ــلـــي، فـ ــيـــري عـ خـ
ألــف  بــلــغ 850  املــحــافــظــة  الــذيــن زاروا 
ســــائــــح مــــنــــذ بـــــدايـــــة الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
األول  أكــتــوبــر/ تشرين  نهاية  وحــتــى 
املــــنــــصــــرم«، مــبــيــنــا فــــي إيــــجــــاز قــدمــه 
لــلــصــحــافــيــني، أن »الــســائــحــني قــدمــوا 
ــن مــــــدن إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان وبـــاقـــي  ــ مـ
مــحــافــظــات الـــعـــراق، وكــذلــك مــن معبر 
إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا«.

وحدد النائب عن الحزب الديمقراطي 
ــــي إقـــلـــيـــم  الــــكــــردســــتــــانــــي الــــحــــاكــــم فــ
كــــردســــتــــان مـــاجـــد شــنــكــالــي أســـبـــاب 
انـــتـــعـــاش الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي خـــالل 
الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة بـــاإلقـــلـــيـــم، وأكـــــد أن 
»أغــلــب أهــالــي جــنــوب ووســـط الــعــراق 
األخــــرى يتجهون نحو  واملــحــافــظــات 
ــيـــم  ــلـ الــــســــيــــاحــــة فـــــي مــــحــــافــــظــــات اإلقـ
ــاب مـــن بــيــنــهــا املـــنـــاخ املــعــتــدل،  ألســـبـ
والظرف األمني املناسب، والخدمات«، 
»العربي الجديد«،  لـ مبينا في حديث 
الــعــام فــي اإلقليم يساعد  أن »الــظــرف 

عـــلـــى زيـــــــــادة حـــجـــم الـــســـيـــاحـــة فـــيـــه، 
فضال عن أن جائحة كورونا تسببت 

بتحجيم السفر إلى الخارج«.
وأشار إلى »اتساع حجم السياحة في 
الفترة األخــيــرة«، مبينا  اإلقليم خالل 
أن »سياحة اإلقليم استقطبت السياح 
ــن تــعــطــيــل  ــ ــيــــني مـــســـتـــفـــيـــدة مـ ــراقــ ــعــ الــ
ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــســـيـــاحـــة بـــاملـــحـــافـــظـــات الـ
األخرى، بشكل شبه كامل، لعدم توفر 
مــنــاطــق ترفيهية وســيــاحــيــة، كــمــا أن 
الــخــدمــات املــقــدمــة غير فــعــالــة، بسبب 
اإلهمال وســوء الخدمات، والــذي أدى 
إلى تالشي السياحة بشكل شبه تام، 

والتوجه نحو اإلقليم«.
كــمــا أكـــد أن »حــكــومــة اإلقــلــيــم مهتمة 
اهتمام  إلى  لكننا نحتاج  بالسياحة، 
أكـــبـــر بــكــثــيــر، والـــكـــثـــيـــر مــــن الــســيــاح 
ــافــــظــــات  ــدون مــــحــ ــ ــــصــ ــقــ ــ األجــــــــانــــــــب يــ
كــردســتــان«، داعــيــا إلــى »اهتمام أكبر 

بهذا القطاع الحيوي«.
إقليم كردستان  برملان  بــدوره، عضو 
الــــعــــراق أومـــيـــد مــحــمــد أشـــــار إلــــى أن 
السياحة في محافظات اإلقليم الثالث 
تتسع  والسليمانية(  ودهـــوك  )أربــيــل 
بــشــكــل مــلــحــوظ جــــدا، مــقــارنــة ببقية 
»الــعــربــي  ــال لـــ ــراق، وقــ ــعـ مــحــافــظــات الـ
الجديد«، إن »العراق يمتلك الكثير من 
السياحة  ومنها  السياحية،  األمــاكــن 
املحافظات خــارج حدود  الدينية، في 
لهذا  الحكومي  اإلهــمــال  لكن  اإلقــلــيــم، 
القطاع دفع السياح إلى االتجاه نحو 
مناطق أكثر أمنا واستقرارا، وهي في 

اإلقليم«.
 كـــذلـــك، أشــــار إلــــى أن »الــســيــاحــة في 
موازنة  من  كبيرا  ا  جــزء تمثل  اإلقليم 
مــــن واردات  كـــبـــيـــرا  ا  اإلقـــلـــيـــم، وجـــــــزء
الـــدولـــة، وســـاعـــدت الــخــزيــنــة، لـــذا فــإن 
االهــتــمــام بها يــأتــي مــن هــذا الجانب، 

األمر الذي أدى إلى انتعاشها«.
أمــــا الــبــاحــث فـــي الـــشـــأن االقــتــصــادي 
لإقليم أرشد طه، فقد أكد أن حكومة 

اإلقــلــيــم تــريــد تــنــويــع وارداتـــهـــا وعــدم 
ــــط، وأن  ــقـ ــ ــفــــط فـ ــنــ ــلــــى الــ ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االعـ
الــــســــيــــاحــــة تـــــنـــــدرج ضــــمــــن خــطــطــهــا 
»العربي  لتنويع الــواردات، وقال طه لـ
ا من  الجديد«، إن »السياحة تمثل جزء
ا  اقــتــصــاد اإلقــلــيــم، لكنها ليست جــزء
ــاح  ــ كــبــيــرا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، واألربـ
املتحصلة من هذا القطاع تمثل نسبة 

بسيطة من واردات اإلقليم«.
 وأكــد أن اإلقليم »يحتاج إلــى تطوير 
الــقــطــاع وجــــذب ســائــحــني مـــن أنــحــاء 
ــر كــبــيــر في  الــعــالــم، حــتــى يــكــون لــه أثـ
االقــتــصــاد الـــعـــام إلقــلــيــم كــردســتــان«، 
ــاك اتـــجـــاهـــا حــكــومــيــا  ــنـ ــدا أن »هـ مـــؤكـ
ــلــــيــــم،  ــويـــع عــــــائــــــدات اإلقــ ــنـ ــتـ حــــالــــيــــا لـ
ــيـــوي ضــمــن  ــــزء حـ والـــســـيـــاحـــة هــــي جـ

الخطة«.
واســتــدرك »لكن هــذه الخطوة تحتاج 
ــــات لــتــوســيــع  ــــوازنـ ــــى تــخــصــيــص مـ إلـ
البنية التحتية للسياحة في املناطق 
وهذا  الترفيهية،  واملــرافــق  السياحية 
يحتاج أيضا إلى وقت ومخصصات 

مالية«.
ــرا  ــيــ ــــدت مـــحـــافـــظـــة دهـــــــــوك أخــ ــهــ ــ وشــ
افتتاح 15 موقعا سياحيا جديدا في 
ــدود املــحــافــظــة، أكــبــرهــا هـــو مــوقــع  حــ
تــلــفــريــك دهـــــوك، واملــجــمــع الــســيــاحــي 
في جبل زاوا املطل على مركز مدينة 
دهــــوك، فــي وقـــت أقــدمــت فــيــه حكومة 
إجـــراءات دخول  اإلقليم على تخفيف 
وخروج السياح الوافدين إلى اإلقليم، 
مـــا تــســبــب بــانــتــعــاش الــقــطــاع بشكل 

واضح.
املناطق  مــن  اإلقليم  محافظات  وتعد 
وتضم  الــعــراق،  فــي  املهمة  السياحية 
ــة لــلــســيــاح  مــنــاطــق أثـــريـــة تــعــد جـــاذبـ
من كافة دول العالم، وتضم محافظة 
أثــــري  مــــوقــــع   1400 وحــــدهــــا  دهـــــــوك 
ــــي دائـــــــــــرة آثــــــار  ــي مـــســـجـــل فــ ــاحــ ــيــ ســ
املـــحـــافـــظـــة، كـــمـــا تـــضـــم آالف املـــواقـــع 

األخرى غير املسجلة.

ترفيهطاقة

ارتفاع قياسي ألسعار 
المحروقات في عدن 
وحضرموت وغيرهما
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