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ضريبة اجتماعية تطاول شركات المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

ــة املــــغــــربــــيــــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ ــه الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ
نـــــــحـــــــو الـــــــــــعـــــــــــودة إلـــــــــــــى فـــــــرض 
ضــريــبــة املــســاهــمــة االجــتــمــاعــيــة 
والتي  املــقــبــل،  الــعــام  مطلع  فــي  التضامنية 
تقتطع مــن أربــــاح الــشــركــات بــهــدف تمويل 
ــئــــات الـــهـــشـــة فــي  ــفــ ــتـــهـــدف الــ ــاريــــع تـــسـ مــــشــ
املجتمع، فيما تؤكد أن موازنة العام املقبل 

ستكون ذات بعد اجتماعي. 
وبررت الحكومة العودة إلى إقرار الضريبة 
بالرغبة  الشركات،  التي تطاول  التضامنية 
في إعــادة توزيع أكثر عدالة للثروة وزيادة 
تقريرها  في  وتشدد  االجتماعي.  التماسك 
أن  على  املقبل،  العام  موازنة  املقدم ملشروع 
توفير  ضمن  تــنــدرج  التضامنية  الضريبة 
ــتـــي تــتــيــح تــمــويــل  اإليــــــــــرادات الــجــبــائــيــة الـ

السياسات العمومية.
الشركات  على  الضريبة  تسري  أن  ويرتقب 

الـــتـــي يــصــل ربــحــهــا الـــصـــافـــي إلــــى حــوالــي 
فــوق،  ــم )110 آالف دوالر( ومـــا  مــلــيــون درهـ
في حني ال تسري على الشركات املعفاة من 
الضريبة على الشركات أو تلك التي يندرج 
الصناعي  التسريع  مناطق  ضمن  نشاطها 
أو تلك التي تخضع للنظام الجبائي املندرج 

ضمن »القطب املالي للدار البيضاء«.
املائة  في   2 بحوالي  املساهمة  وستحتسب 
ما  ربحها  ــراوح  يـ الــتــي  للشركات  بالنسبة 
ــم، و3 فــي املائة  بــني مليون و5 مــايــني درهـ
بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي 
في شريحة 5.1 مايني إلى 40 مليون درهم. 
ــي املـــائـــة  وســـتـــصـــل هـــــذه الـــنـــســـبـــة إلـــــى 5 فــ
بالنسبة لــلــشــركــات الــتــي يــفــوق ربــحــهــا 40 

مليون درهم.
العلوم  فــي  الباحث  بوتقي،  طـــارق  ويعتبر 
مجرد  تبقى  الــضــرائــب  هــذه  أن  السياسية، 
مــقــتــرحــات مــن قــبــل الــحــكــومــة عــبــر مــشــروع 
أن  ينتظر  املقبل، حيث  الــعــام  مالية  قــانــون 

تطرح تعديات من قبل البرملانيني من أجل 
رفعها أو تقليصها. ويرى بوتقي في حديث 
مع »العربي الجديد«، أنه قد يسعى البرملان 
ــاعــــدة الـــشـــركـــات املــشــمــولــة  إلـــــى تـــوســـيـــع قــ
الشركات  أن  علما  تقليصها،  أو  بالضريبة 
ستحاول التأكيد على أن الضغط الضريبي 
مرتفع في سياق تداعيات األزمة الصحية. 

إيـــــــــــرادات  ــل  تــــصــ أن  ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ ــــع  ــــوقـ ــتـ ــ وتـ
الــضــريــبــة عــلــى الــشــركــات فــي الــعــام املــقــبــل، 
املــســاهــمــة  الــتــي ستحتسب عــلــى أســاســهــا 
االجتماعية، إلى 5.5 مليارات دوالر، مقابل 

حوالي 4 مليارات دوالر في العام الحالي.
وكان ينتظر أن تسري املساهمة االجتماعية 
للتضامن فــي مــشــروع قــانــون مــالــيــة الــعــام 
الحالي، في سياق متسم بتراجع اإليــرادات 
ــيــــث كـــانـــت  ــة، حــ ــيــ فـــــي ظـــــل األزمــــــــــة الــــصــــحــ
الحكومة تتوقع الحصول إيرادات لضخها 

في صندوق التماسك االجتماعي.
ــنــــدوق الـــتـــمـــاســـك االجـــتـــمـــاعـــي  وأحـــــــدث صــ

لــتــمــويــل نــظــام املــســاعــدة الــطــبــيــة وبــرنــامــج 
لــــدعــــم الــتــعــلــيــم ومـــــبـــــادرة تــــوزيــــع مــلــيــون 
محفظة للتاميذ الفقراء وتقديم مساعدات 
ــل ودعـــــم ذوي االحــتــيــاجــات  مــالــيــة لــــأرامــ

الخاصة.
وكـــان نـــواب فــي الــبــرملــان قــد دعـــوا فــي العام 
الشركات  املساهمة على  إلى فرض  املاضي 
الــتــي تــحــقــق أربـــاحـــا مــهــمــة، وبـــدرجـــة أكــثــر 
أو  العاملة في قطاعات احتكارية  الشركات 
شبه احتكارية، بينما دعا آخرون إلى زيادة 
الضريبة على شركات االتصاالت والوقود، 
وأوصى فريق ثالث باعتماد معدل ضريبي 

تصاعدي على الثروة.
ــد أثــيــرت  ــانـــت الــضــريــبــة عــلــى الــــثــــروة قـ وكـ
بمناسبة مؤتمر الجباية في العام املاضي، 
دون أن يتم تبني ذلك املقترح، حيث أوصى 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 
بسن إطار للضريبة على الذمة املالية يكون 

أكثر عدال وإنصافا.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

نفقت أطنان من األسماك في محافظة بابل، جنوبي 
الــــعــــراق، بــعــدمــا أصــيــبــت بــفــيــروس »كـــــوي« الــقــاتــل، 
فيما سجلت إصابة أسماك في محافظة ذي قار هي 
األخرى بالفيروس، ما أثار مخاوف من تفشيه وسط 
بــحــيــرات األســـمـــاك فــي الـــبـــاد، والــتــي تــشــكــل مصدر 

دخل آلالف األسر العراقية.
وخــال األيـــام األخــيــرة شكا مربو األســمــاك فــي بابل 
من نفوق األسماك في األحواض العائمة والبحيرات، 
وزارة  مطالبني  لهم،  كبيرة  بخسائر  يتسبب  قــد  مــا 

الـــزراعـــة بــإيــجــاد حــل لــهــذه املــشــكــلــة الــخــطــيــرة، التي 
تهدد الثروة السمكية في الباد. فيما أعلنت مديرية 
زراعة محافظة ذي قار عن االشتباه بحالتي إصابة 
بالفيروس، وقال مدير زراعة املحافظة صالح هادي، 
في تصريح صحافي، إن إدارتــه »استنفرت 19 فرقة 
انتشر  الــذي  الفيروس  ملراقبة  الزراعية  كــوادرهــا  من 

أخيرا في عدد من املحافظات املجاورة«.
وأوضــح أن »الفرق الزراعية أجــرت زيــارات ميدانية، 
وشخصت إصابتني فقط في قفصني على نهر الفرات، 
شرقي مدينة الناصرية، مركز املحافظة«، مضيفا أن 
»الفرق الزراعية ستصل إلى مناطق جنوبي محافظة 

ذي قار، ملتابعة أحواض السمك فيها وإجراء عمليات 
الكشف واملتابعة«.

التقليل مــن خطر  الــعــراقــيــة  الــزراعــة  وحــاولــت وزارة 
نــايــف، في  الــفــيــروس، وأكــد املتحدث باسمها حميد 
تصريح صحافي، أن »حاالت اإلصابة بالفيروس لم 
تصل ملرحلة االنتشار، وأن الوضع تحت السيطرة«، 
مـــؤكـــدا أن »الــبــحــوث والــتــقــاريــر الــطــبــيــة تــؤكــد عــدم 
وجود أي تداعيات أو تأثيرات للفيروس على صحة 

اإلنسان في حال تناول األسماك املصابة«.
وتــراجــعــت أخــيــرا أســعــار األســمــاك فــي الــبــاد بسبب 
الـــفـــيـــروس، إذ كـــان ســعــر الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد يصل 

فيما  دوالرات(،   4 )نــحــو  عـــراقـــي  ديـــنـــار  آالف   6 إلـــى 
يباع اليوم بـ3 آالف دينار فقط، وقــال عضو جمعية 
منتجي األســـمـــاك فــي مــحــافــظــة بــابــل هــشــام الــعــلــي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »أغـــلـــب أصـــحـــاب بــحــيــرات  لـــ
وأقفاص األسماك في املحافظة تكبدوا خسائر كبيرة 
جدا«. وأوضح أن املنتجني »أجبروا على بيع أطنان 
من األسماك بأسعار قليلة خوفا من تفشي الفيروس 
في األقفاص التابعة لهم«، مشيرا إلى أن »عدم تدخل 
وزارة الزراعة وعدم البحث عن معالجات لإلصابات 
سيؤثر بشكل كبير على مشاريع الثروة السمكية في 

املحافظة وفي الباد بشكل عام«.

فيروس قاتل يهدد الثروة السمكية في العراق

مبيعات التجزئة 
البريطانية تتراجع 

كشفت بيانات رسمية، الجمعة، 
أن مبيعات التجزئة في بريطانيا 

انخفضت 0.2 في املائة في 
سبتمبر/ أيلول، مما يضيف إلى 

مؤشرات ضعف التعافي من 
جائحة كوفيد-19 ويخالف توقعات 
خبراء في استطالع أجرته رويترز 

بزيادتها 0.5 في املائة. وقال مكتب 
اإلحصاء الوطني إن مبيعات 
التجزئة ال تزال أعلى بنسبة 

4.2 في املائة عن فبراير/ شباط 
2020 قبل فرض اإلغالق العام 

في بريطانيا، لكنها اآلن أقل 1.3 
في املائة على أساس سنوي، كما 

أنها أقل من توقعات االستطالع أن 
تسجل انخفاضا بنسبة 0.4 في 

املائة فحسب.

خطة أردنية لمكافحة 
غسل األموال 

قالت السلطات األردنية إنها 
وضعت خطة شاملة لتعزيز نظم 

مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، بعدما أعلنت مجموعة 
العمل املالي )فاتف(، الخميس، 

إدراج اململكة في قوائم الدول 
الخاضعة للمتابعة املتزايدة التي 

تعرف »بالقوائم الرمادية«. 
وقالت رئيسة وحدة مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب سامية 
أبو شريف، في تصريحات لوكالة 
األنباء األردنية الرسمية )بترا(، إن 

بالدها وضعت خطة شاملة لتنفيذ 
خطة مجموعة العمل املالي )فاتف(، 
تتوالها الجهات ذات العالقة والبالغ 

عددها 20 جهة، بينها اإلشرافية 
والرقابية على القطاع املالي وغير 
املالي واألمنية والقضائية لتعزيز 

نظم مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب.

رواج السيارات الهجينة 
في أوروبا

بيع في الفصل الثالث من العام 
الجاري عدد من السيارات الهجينة 

أكبر من تلك التي تعمل بالديزل 
كما أعلنت الرابطة األوروبية 

ملصنعي السيارات الجمعة.
وتحتل السيارات الهجينة غير 

القابلة إلعادة الشحن املرتبة الثانية 
بحصة سوقية تبلغ 20,7 في املائة، 
بعد تلك العاملة بالبنزين )39,5 في 
املائة( لكنها متقدمة على السيارات 

العاملة بالديزل )17,6في املائة( 
التي فقدت 10 نقاط في عام واحد.

المركزي الروسي يرفع 
الفائدة األساسية 

قرر املصرف املركزي الروسي في 
اجتماع مجلس إدارته  الجمعة، 

رفع سعر الفائدة األساسية بـ0.75 
نقطة مئوية دفعة واحدة من 6.75 
إلى 7.5 في املائة، وسط مواصلته 

تشديد سياساته النقدية - 
االئتمانية في ظروف تسارع وتيرة 

التضخم. وقال املركزي الروسي 
شر على موقعه الرسمي: 

ُ
في بيان ن

»يرتفع التضخم بوتيرة أعلى كثيرا 
من توقعات مصرف روسيا، ومن 

املنتظر أن تبلغ ما بني 7.4 و7.9 في 
املائة في عام 2021«.

أخبار

»إيفرغراند« 
تسدد دفعة 

من ديونها

ذكرت صحيفة حكومية صينية أن شركة التطوير العقاري املتعثرة »إيفرغراند«، سددت الجمعة دفعة متأخرة لحاملي السندات األجانب بقيمة 83.5 مليون 
 عن مصادر بأن إيفرغراند حولت أمــوااًل إلى حساب »سيتي غــروب« لسداد السندات املستحقة في 23 

ً
دوالر. وأفــادت صحيفة »سيكيوريتيز تايمز« نقا

سبتمبر/ أيلول. وتخلفت إيفرغراند عن سداد مدفوعات في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر/ تشرين األول للمستثمرين في السندات املقومة بالدوالر الصادرة 
في الخارج. وقالت الشركة يوم األربعاء إن فترة السماح التي مدتها 30 يوما، لتسديد تلك املدفوعات قبل إعانها في حالة التخلف عن السداد، لم تنته بعد. 

وتبلغ ديون الشركة تريليوني يوان بما يوازي 310 مليارات دوالر.

اقتصاد
Saturday 23 October 2021
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تآكل األراضي الزراعية يزيد األزمة الغذائية

%47
ــن األراضـــــــي الـــزراعـــيـــة  مـ
األمطار  مياه  على  تعتمد 
اآلبــار  ثم  ــري،  ال عملية  في 
إلى   ،%38 بنحو  الجوفية 
من  الناتجة  السيول  جانب 
 ،%10 ــى  ــوال ــح ب ــار  األمـــطـ
للسدود  الباقية  والنسبة 

وطرق أخرى.

تحقيق

مخاطر أمنية تحد 
من القدرة على جني 

المحاصيل وتسويقها

مزارعون يبيعون 
أراضيهم بسبب الخسائر 

وارتفاع كلفة اإلنتاج

صنعاء ـ محمد راجح

تــتــصــاعــد األزمــــــة اإلنـــســـانـــيـــة في 
انهيار متواصل في  اليمن وســط 
األمــــن الـــغـــذائـــي، وفـــي ظـــل جــهــود 
محلية ودولية حثيثة لتالفي املزيد من هذه 
االنهيارات وتخفيف وطأتها على املواطنني. 
تتفاقم  بــــدأت  قــاســيــة  زراعـــيـــة  مشكلة  أن  إال 
في البالد، حيث تتقلص األراضي الصالحة 
للزراعة ومساحة املراعي الطبيعية، في بلد 

يطغى عليه املجتمع الريفي بشكل كبير.
ويشكل ارتفاع وتيرة تدهور »قيعان« اليمن 
الــخــصــبــة، خــطــرا حــقــيــقــيــا يــهــدد ســلــة غـــذاء 
التي  مــن سبل عيشهم  تبقى  ومــا  اليمنيني، 
بـــاتـــت تــحــت خــطــر شـــديـــد ســتــكــون تــبــعــاتــه 

وخيمة خالل الفترة املقبلة، وفقًا للخبراء.
وتمتلك الــيــمــن أربــعــة قــيــعــان زراعـــيـــة، وهــي 
الزراعية،  الخصوبة  أراض مسطحة شديدة 
صنعاء  فــي  الشمالية  املناطق  فــي  معظمها 
وعمران وصعدة وذمار، وتغطي احتياجات 
ــبــــوب  ــل الــــحــ ــيــ الــــــبــــــالد مــــــن بــــعــــض مــــحــــاصــ
والخضروات والفواكه بنسبة تزيد على 58 

في املائة.
ويؤكد الخبير الزراعي عبدالناصر األسودي 
»العربي الجديد«، أن هناك تصحرا وزحفا  لـ
عمرانيا كارثيا يستقطع مساحات شاسعة 
الزراعية، خصوصًا في صنعاء  القيعان  من 
وقــاع »البون« الشهير في عمران )على بعد 
فيما  اليمنية(،  العاصمة  مــن  كيلومترًا   30
ــهـــور بـــزراعـــة  ــران الـــخـــصـــب واملـــشـ ــهــ ــــاع »جــ قـ
خصوصا  أنــواعــهــا،  بمختلف  الــخــضــروات 
الــبــطــاطــس والـــبـــصـــل إلــــى جـــانـــب الــحــبــوب، 
ــر، يتمثل في  يــواجــه خــطــرًا شــديــدًا هــو اآلخــ
انتشار زراعة نبتة »القات« في أجزاء واسعة 
ــي الـــزراعـــيـــة عــلــى حــســاب زراعـــة  ــ مـــن األراضــ

املحاصيل الغذائية.

غزو خرساني
تتعرض  دراســـات جيولوجية وبيئية،  وفــق 
قيعان وسط وشمال اليمن إلى غزو واحتالل 
خرساني وعمراني، بالرغم من عدم مالءمة 
تربة  كونها  والعمران،  للسكن  املناطق  هــذه 

رســوبــيــة ال تــحــتــمــل املــبــانــي ذات الــطــوابــق 
ــرى  الــعــالــيــة، ولــتــعــرضــهــا بـــني الــفــيــنــة واألخــ
ــارفــــة حـــــال تـــســـاقـــط األمــــطــــار  لـــلـــســـيـــول الــــجــ
ــرة فـــيـــهـــا أو فــــي مــحــيــطــهــا الــجــبــلــي  ــزيــ ــغــ الــ

واألودية التي تسيل إليها.
ويبني املزارع في محافظة صعدة الحدودية 
ــلـــي رازح  ــن عـ ــمـ ــيـ ــال الـ ــمــ ــــع الــــســــعــــوديــــة شــ مـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن تـــكـــالـــيـــف إنـــتـــاج  ـــ لــ
املحاصيل الزراعية أصبحت باهظة للغاية، 
فــي ظــل صعوبة كبيرة فــي توفير املــيــاه مع 
ــــات  ارتــــفــــاع أســــعــــار الــــوقــــود ومـــواجـــهـــة اآلفـ
ــة وصــــعــــوبــــات الـــنـــقـــل والـــتـــصـــديـــر،  ــيــ ــزراعــ الــ
وغــيــرهــا مــن الــتــحــديــات والــصــعــوبــات التي 
تدفع بعض املــزارعــني من وقــت إلــى آخــر إلى 
لتغطية  أراضيهم  أو مساحة من  بيع قطعة 

هذه التكاليف والنفقات.
ويتفق معه مزارعان آخران من منطقة بريف 
ــارة إلـــى  ــ ــــاإلشـ صـــنـــعـــاء ومـــحـــافـــظـــة عــــمــــران بـ
ســبــب آخـــر يــدفــع املـــزارعـــني إلـــى التخلي عن 
جــزء مــن أراضــيــهــم الــزراعــيــة وبيعها بهدف 
البناء عليها من قبل بعض املشترين، وذلك 

نــتــيــجــة لــلــفــقــر والـــعـــوز وتـــراجـــع مــســتــويــات 
ــزارعـــني في  الــدخــل لكثير مــن املــواطــنــني واملـ

هذه املناطق.
وتشهد أســعــار األراضـــي فــي عــمــوم املناطق 
واملـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة ارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة 
يــصــنــفــهــا خـــبـــراء نــوعــًا مـــن غــســيــل األمـــــوال، 
تكونت بفعل الحرب الدائرة في اليمن منذ ما 

اللبنة  يزيد عن ست سنوات. إذ يصل سعر 
فـــي صنعاء  مــربــعــًا(  مــتــرًا   44.44( الـــواحـــدة 
ــزء مـــن مــنــاطــق شـــمـــال الــيــمــن إلــــى نحو  ــ وجـ
املبلغ أضعافًا كلما  ريــال، ويزيد  10 ماليني 
السكنية  املناطق  مــن  قريبة  األراضـــي  كــانــت 

في املدن.

قات وتغيير مناخي
ــل الــــغــــذائــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ ــد زراعـــــــــــــة املـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ وتـ
 في 

ً
والخضروات والفواكه انحسارًا متواصال

محافظات تعز وحضرموت ومأرب ألسباب 
مــخــتــلــفــة، إذ يــتــم اســتــبــدالــهــا بــنــبــتــة الــقــات 
ــدم الـــجـــدوى االقـــتـــصـــاديـــة لـــزراعـــة  بــســبــب عــ
املحاصيل األخــــرى، وفــق عــدد مــن املــزارعــني 
فـــي مــنــاطــق عـــديـــدة بــمــحــافــظــة تـــعـــز، الــذيــن 
يــواجــهــون صــعــوبــة فــي تــعــويــض الخسائر 

السنوية وتسويق املنتجات واملحاصيل.
فــي املــقــابــل، يشكو مــزارعــون فــي املحافظات 
الــجــنــوبــيــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن الـــيـــمـــن مــــن تــأثــيــر 
منذ  املــدمــرة  واألعــاصــيــر  املناخية  التغيرات 
نــحــو ثـــالث ســنــوات تــحــديــدًا، وتسببها في 

فــي املحاصيل وجــرف  إلــحــاق أضـــرار بالغة 
مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن األراضــــــــي الـــزراعـــيـــة 
تكاليف  إلــى  إصالحها  عملية  تحتاج  الــتــي 
بــاهــظــة، فــيــمــا هـــم ال يــســتــطــيــعــون تحملها، 
ال بـــل تــتــطــلــب تــدخــال حــكــومــيــا ملــســاعــدتــهــم 
ــا. وتــعــتــبــر الــتــغــيــرات  فـــي عــمــلــيــة إصـــالحـــهـ
املناخية من العوامل األساسية التي أضرت 
الغذائي في  الــزراعــي واألمــن  كثيرًا باإلنتاج 
البالد، ومنها األضرار التي خلفتها الزوابع 
ــتــــي ضــربــت  واألعــــاصــــيــــر والـــفـــيـــضـــانـــات الــ
املــنــاطــق الــيــمــنــيــة خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة، 
إضــافــة إلــى شــح األمــطــار وتساقطها خــارج 
ــــى الـــجـــفـــاف  ــة، إضــــافــــة إلــ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــم الـ ــ ــواسـ ــ املـ
والــتــصــحــر والــــزحــــف الــعــمــرانــي وتـــأثـــيـــرات 

األزمات االقتصادية األخرى على القطاع.
ويتحدث العامل في مجال التسويق الزراعي 
»العربي الجديد«، عن تبعات  فارس جياش لـ
كــارثــيــة يــعــانــي مــنــهــا املــــزارعــــون فـــي مـــأرب 
نتيجة لــلــمــعــارك الـــدائـــرة فــي املــحــافــظــة منذ 
بشكل  حدتها  وارتفعت  أشهر  ثمانية  نحو 

كبير منذ مطلع الشهر املاضي.
ويــقــول إن كــثــيــرا مــن املـــزارعـــني غــيــر قــادريــن 
الــزراعــيــة، خصوصًا  على جني محاصيلهم 
الــبــدء بجنيها حاليًا  الــتــي يــجــب  املــوســمــيــة 
الناتجة  العسكرية واألمنية  املخاطر  بسبب 
عـــن هـــذه املـــعـــارك وقــطــع الـــطـــرقـــات، وهـــو ما 
لبقائها  نتيجة  املحاصيل  تلف  إلــى  يـــؤدي 

كثيرا دون جنيها في مواعيدها.
ويــلــفــت إلــــى تـــعـــرض املــــزارعــــني إلــــى أضــــرار 
بــالــغــة بــســبــب املـــعـــارك الــــدائــــرة، إلــــى جــانــب 
تكبدهم خسائر فادحة نتيجة لعدم قدرتهم 
الطلبيات  وتسليم  بالتزاماتهم،  الوفاء  على 
من الكميات الزراعية املتفق عليها مع بعض 

التجار في األوقات املحددة.

أزمات مرّكبة
األزمــات  اليمن مجموعة من  وتزاحمت على 
ــــن  ــيــــار األمـ ــــي انــــهــ ــتــــي تـــســـبـــبـــت فـ ــبــــة الــ املــــركــ
الغذائي. وبالنظر إلى أهمية القطاع الزراعي 
العاملة  لــأيــدي  األكــبــر  املشغل  يعتبر  الـــذي 
فـــي الــيــمــن، يــعــد انـــعـــدام األمــــن الــغــذائــي من 
القضايا التي تفاقمت بصورة غير مسبوقة 
في البالد، حيث تشير آخر النتائج املرجعية 
الــتــي تــم إجـــراؤهـــا إلـــى ارتــفــاع عـــدد السكان 
في  الغذائي  األمــن  انعدام  الذين يعانون من 
الــيــمــن بــنــســبــة تــشــمــل غــالــبــيــة الــســكــان ممن 

يرزحون تحت وطأة األزمات.
ــلـــى أهــمــيــة  وتــــشــــدد تــــقــــاريــــر اقـــتـــصـــاديـــة عـ
الحكومية  الجهود  إجــراء تغيير هيكلي في 
والدولية واإلغاثية وفقًا للمتغيرات الطارئة 

في املشهد االقتصادي والتنموي في اليمن، 
مرئية بسبب  غير  متعددة  تــأثــيــرات  وبـــروز 
الحرب والصراع الدائر والذي ألحق أضرارا 
بالغة في معيشة اليمنيني ومصادر دخلهم.

وتــتــزايــد الـــدعـــوات إلـــى مــراجــعــة الــكــثــيــر من 
الــســيــاســات ونـــوعـــيـــة الـــتـــدخـــالت وتــصــمــيــم 
ــــع، بـــحـــيـــث تـــتـــجـــه نــحــو  ــاريـ ــ ــــشـ ــرامــــج واملـ ــبــ الــ
األنــشــطــة الــتــي تــعــزز الــتــعــافــي االقــتــصــادي، 
وتحد من االنهيار املتواصل لأمن الغذائي 
وتــســتــعــيــد مــســار الــنــمــو االقـــتـــصـــادي. فيما 
يطالب البعض بخلق قوة دفع جديدة نحو 
توسع  لتالفي  واالستقرار  التعافي  مجاالت 
للمجاعة  بــؤر جديدة  الــجــوع، وظهور  رقعة 

في البالد املأزومة. تدهور 
»قيعان« اليمن

من  للمواطنين  الغذائية  السلة  تؤمن  الخصوبة،  شديدة  أراض  بأنها  اليمنية  »القيعان«  تُعرف 
مختلف األصناف الزراعية. إال أن هذه المساحات تواجه االنحسار مع تزايد المد العمراني، واستبدال 

المحاصيل الغذائية بالقات، إضافة إلى التغيّر المناخي الذي يضع فوق كومة األزمات، أزمة
تشّكل بؤر الجوع والفقر

األمن  انــعــدام  إن  اإلنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  املتحدة  األمــم  أعلن مكتب 
أسعار  ارتفعت  حيث  االقتصاد،  انكماش  مع  يتزايد  اليمن  في  الغذائي 
املواد الغذائية في بعض مناطق اليمن بنسبة 60 في املائة منذ بداية العام 
2021، مع انهيار العملة املحلية. ولفت التقرير إلى أن حوالي 16.2 ماليني 
شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي هذا العام. وقال ديفيد غريسلي، 
منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في اليمن، إن 20 مليون شخص 
)ما يعادل ثلثي سكان البالد( يحتاجون إلى املساعدة عقب 7 سنوات من 
الحرب. وأضاف أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم قد تتأجج 

إن لم يكن هناك حل، ال سيما بعد أن أصبحت البالد على بعد خطوات من 
حافة املجاعة. ووفق تقرير مشترك ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
األغذية  وبرنامج  »يونيسف«  للطفولة  املتحدة  األمــم  وصــنــدوق  »الــفــاو« 
الــعــاملــي، شهد اليمن ارتــفــاعــا فــي مــعــدالت ســوء التغذية الــحــاد والــحــاد 
الوخيم بنسبة 22 في املائة بني األطفال في 2020. فيما كشفت دراسة 
حديثة للبنك الدولي عن وجود مؤشرات على ظهور بؤر تشبه املجاعة في 
عدد من املحافظات الواقعة شمالي اليمن، والتي تخضع لسيطرة جماعة 

أنصار الله الحوثية، وهي محافظات حجة وعمران والجوف.

خسائر كبيرة 
يتكبدها 
المزارعون 
)أحمد الباشا/ 
فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

ــــرض االســـتـــهـــالكـــي«  ــقـ ــ يــــعــــرف »الـ
الجزائرية  الحكومة  أطلقته  الــذي 
ــه  ــ ــوجـ ــ ــوات واملـ ــ ــنــ ــ ــمــــس ســ ــل خــ ــبــ قــ
ــراء املــنــتــجــات املــحــلــيــة، عــزوفــًا  ــ لــتــشــجــيــع شـ
كبيرًا من طرف املواطنني، بسبب غالء السلع 
وارتفاع نسب الفائدة، فيما ال تزال صيحات 
املــخــتــصــني والــخــبــراء مــســتــمــرة إلنــقــاذ هــذه 
الــصــيــغــة مـــن الـــقـــروض الـــتـــي تـــهـــدف حسب 
ودعم  الشرائية  القدرة  إلى حماية  الحكومة 

كل منتج حامل لوسم »صنع في الجزائر«.
املصارف ومحالت  واجهات  تخلو  تكاد  وال 
ــاث، من  ــ األثـ أو  الــكــهــرومــنــزلــيــة  بــيــع األدوات 
الالفتات املروجة للعروض املقدمة في إطار 
ــه وحــســب  ــقــــروض االســـتـــهـــالكـــيـــة«، إال أنــ »الــ
ــلـــى اقـــتـــنـــاء الــســلــع  ــال عـ ــ ــبـ ــ ــإن اإلقـ ــ الـــتـــجـــار فــ
ــريـــني ال يــــــزال بـــعـــيـــدا عــن  ــزائـ ــجـ ــرف الـ ــ مــــن طـ

تطلعاتهم.
يقول جمال عبدلي، وهو مالك ملحل في شارع 
»الحميز« املشهور في الجزائر ببيع األدوات 
واألجـــهـــزة الــكــهــرومــنــزلــيــة، إنـــه مــتــشــائــم من 
الشرائية  »فــالــقــدرة  الصيغة،  هــذه  مستقبل 

للمواطن تنهار يوما بعد يوم، وحتى البيع 
بالتقسيط أصبح ال يغري الزبون«. ويضيف 
لـ »العربي الجديد« أنه سيضطر إلى مراجعة 
االتـــفـــاق الــــذي أبـــرمـــه مـــع الــبــنــك، فـــي مسعى 

لخفض نسبة الفائدة على هذا القرض.
ــدر الـــديـــن، تــاجــر  مـــن جــانــبــه، يـــؤكـــد كـــمـــال بــ
أثــاث، أن عزوف املواطنني أصبح جليا، ففي 
ــدا أو  ــ الـــواحـــد يستقبل طــلــبــا واحـ األســـبـــوع 
طلبني القتناء األثاث من خالل االستفادة من 
الــشــراء  الــقــرض االســتــهــالكــي، حتى عمليات 
العادية تقلصت، »فاملواطن الجزائري أصبح 
يحسب ألف حساب قبل أن يشتري أي شيء 
بفعل تدهور قدرته الشرائية و تراجع قيمة 

الدينار«.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة قــــد أطــلــقــت 
بعدما   ،2017 ســنــة  االســتــهــالكــيــة  الـــقـــروض 
في  للتحكم   ،2009 عـــام  بــهــا  الــعــمــل  جــمــدت 
العائالت، ويشترط  الــواردات وكذا مديونية 
الحصول على القرض االستهالكي شراء كل 
مــا ُيصنع أو ُيجمع فــي الــجــزائــر مــن أجهزة 
إلــكــتــرونــيــة وكــهــرومــنــزلــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
األثاث والهواتف الذكية وكذا السيارات على 
أال يتعدى القسط الشهري، 30 في املائة من 
املــداخــيــل الــصــافــيــة لــلــمــقــتــرض. فــيــمــا تركت 
الفوائد  نسبة  تحديد  الــجــزائــريــة  الحكومة 
ــــى الـــبـــنـــوك املـــمـــولـــة لــهــذه  عـــلـــى الــــقــــروض إلـ

الصيغة.
ويقول وليد عموري، وهو موظف في دائرة 

تكون  أن  ُيعقل  »ال  إنــه  االجتماعي،  الضمان 
نسبة الفائدة تفوق 7 في املائة على األجهزة 
والسلع املقتناة، و بالتالي ال يمكن أن نحمي 

القدرة الشرائية للمواطن بزيادة ديونه«.
قطاع  فــي  تشتغل  التي  نعيمة،  تشرح  فيما 
االتصاالت، أنها »قصدت هي وزوجها كافة 
الــبــنــوك املــعــتــمــدة بحثا عــن عـــرض مــغــٍر، إال 
أنها فوجئت بنسبة الفوائد التي ال تقل عن 
الجديد«:  »العربي  لـ املــائــة«. وتضيف   7 في 
»حــتــى الــبــنــوك اإلســالمــيــة وضــعــت شــروطــا 
تعجيزية على عروضها التي سوقتها على 

أنها قروض مرابحة«.
وكان الخبراء واملتتبعون لشأن االقتصادي 
ــر قــــد تــــوقــــعــــوا فــشــل  ــزائــ ــجــ ــكـــي فــــي الــ ــنـ ــبـ والـ
ــي إغـــــــــراء  ــ ــ ــة » فـ ــ ــيـ ــ ــــالكـ ــهـ ــ ــتـ ــ »الـــــــــقـــــــــروض االسـ
ــق الــصــيــغــة الـــتـــي طــرحــتــهــا  الـــجـــزائـــريـــني وفــ

الحكومة الجزائرية.
ويرى الخبير املصرفي واملستشار الحكومي 
ــزوف املــواطــنــني كــان  أمـــني بــن صــاولــة أن »عــ
لعدة  وذلـــك  الــبــدايــة،  منذ  ومتوقعا  منتظرا 
عوامل أولها نسب الفوائد، فكل قرض بنكي 
على  تأثيرها  ومــدى  الفائدة  بنسبة  مرتبط 
ــإذا كـــان جــهــاز كهرومنزلي  ســعــر الــســلــعــة، فـ
ألــف دينار )364 دوالرًا( فإن  مثال سعره 50 
ســعــره ســيــرتــفــع إلـــى حــوالــي 70 ألـــف ديــنــار 
)510 دوالرات( بفعل احتساب نسبة الفائدة 
البنك، فما  امللف من طــرف  وتكاليف دراســة 

 بسعر السيارة«.
ً
بالك مثال

ويــضــيــف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــحــديــث 
عــن الــفــوائــد الــربــويــة لــم يعد ذا أولــويــة عند 
ــيـــوم كيف  الـــجـــزائـــريـــني، بـــل املـــهـــم عــنــدهــم الـ
ــم الـــشـــرائـــيـــة، فــكــل  ــهـ ــدرتـ يـــحـــافـــظـــون عـــلـــى قـ
التخوفات حــول الــربــا مــن عدمها زالــت عند 
بات  انهيار  من  تخوفهم  مقابل  الجزائريني 
وشــيــكــا لــقــدرتــهــم الـــشـــرائـــيـــة بــفــعــل تــهــاوي 
الجزائري  الدينار  ويــواصــل  الــديــنــار«.  قيمة 

الخرطوم ـ هالة حمزة

السوداني مهندس  الطاقة والنفط  أكد وزير 
جــاديــن عــلــي عبيد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
قــطــاع الــكــهــربــاء تــأثــر كــثــيــرا بــاالحــتــجــاجــات 
فــي شــرق الــبــالد الــتــي أدت إلــى إغـــالق ميناء 
بورتسودان الحيوي، حيث حدت من انسياب 
الفيول إلى محطات الكهرباء، مشيرا الى أن 
الوزارة لديها مخزون من هذه املادة غير أنه 
ال يكفي ملدة طويلة. وكشف عبيد عن تجاوز 
االعتماد عليه  بتقليل  الفيول  الـــوزارة ألزمــة 
والتركيز أكثر على التوليد الحراري واملائي 
أكثر على  التعويل  إلى  الفجوة، مشيرا  لسد 
الــطــقــس يشهد  املـــائـــي خـــاصـــة أن  الــتــولــيــد 
إلى  الطاقة  تقليل استهالك  إلــى  أدى  اعتداال 

2500 ميغاواط في الخرطوم. 
ميناء  تــربــط  الــتــي  الــطــرق  ويغلق محتجون 
البالد الرئيسي في الخرطوم ببقية املناطق، 
معطلني كــل إمـــــدادات الـــســـودان، ويــطــالــبــون 
بإلغاء اتفاق وقعته حكومة عبد الله حمدوك 
تمثل  ال  املحتجون  يعتبرها  مجموعات  مع 
اإلقليم الشرقي. بدوره، شرح مدير التخطيط 

ــة املـــهـــنـــدس  ــابـــضـ ــقـ ــة الـــكـــهـــربـــاء الـ فــــي شــــركــ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ســلــيــمــان الــلــعــوتــة لـ
إغـــــــالق الــــشــــرق تـــســـبـــب فــــي خـــســـائـــر كــبــرى 
لــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء وأعــــــاق دخـــــول إســبــيــرات 
الصيانة والوقود املحتجزة حاليًا في ميناء 
ــا تــســبــب فــــي تــعــطــل ثـــالث  ــــودان، مــ ــــسـ ــــورتـ بـ
مــن أصـــل أربــــع مــاكــيــنــات فــي مــحــطــة بحري 
الــــحــــراريــــة، حــيــث تــعــمــل املــحــطــة بــقــدراتــهــا 
ــرار لــالســتــعــانــة  ــ ــطـ ــ ــــى االضـ ــا إلـ ــتـ الـــدنـــيـــا، الفـ
بطيران الجيش لنقل محول كهربائي تعطل 

من العمل في منطقة أبو حجار.
وأقر مدير شركة التوليد الحراري في وزارة 
الطاقة يوسف الطاهر في تصريحات ملواقع 
مــحــلــيــة، بــتــأثــر مــحــطــات الــتــولــيــد الـــحـــراري 

للكهرباء بــإغــالق الــشــرق، وتسببه فــي نــدرة 
الوقود، مشيرا الى أن محطة بحري الحرارية 
تــعــمــل بـــجـــودة مــخــفــضــة بــســبــب مــحــدوديــة 
تدفق الفيول من مصفاتي الجيلي واألبيض. 
وقال إن هنالك حوالي 12 ألف طن من الفيول، 
محجوزة في بورتسودان نتيجة اإلغالق، ما 

يهدد املحطة بالتوقف الكامل بعد أسبوع.
وأشـــــار الــرئــيــس الــســابــق لــشــعــبــة الــكــهــربــاء 
في  الرحيم عيسى  عبد  املنحل  الــبــرملــان  فــي 
تعليق لـ »العربي الجديد« إلى تأثر املحطات 
الــكــهــربــائــيــة الــعــامــلــة بــالــفــيــول فــقــط بــإغــالق 
الـــشـــرق، بــيــنــمــا ال تــتــأثــر املــحــطــات الــعــامــلــة 
النفط  مصفاة  عبر  املنتج  املحلي  بــالــوقــود 
الرئيسة في الجيلي شمالي الخرطوم، وكذا 
مصفاة األبيض، إضافة إلى توافر خام نفط 
الــوارد عبر األنابيب والتي  السودان  جنوب 

تزود محطات مختلفة بالفيول.
ــز فــــي الـــطـــاقـــة  ويــــعــــانــــي الــــــســــــودان مــــن عـــجـ
الـــطـــاقـــة والــنــفــط  ــه وزارة  قـــدرتـ الــكــهــربــائــيــة 
أن اإلنتاج  الى  بنحو ألف ميغاواط، مشيرة 
يبلغ 2500 ميغاواط بينما يبلغ االستهالك 

في ذروته 3500 ميغاواط.

بيروت ـ هديل الزعبي

تــشــهــد أســعــار األلــبــســة واألحـــذيـــة ارتــفــاعــًا 
كبيرًا في األســواق اللبنانية، مع استفحال 
تدهور العملة املحلية وهبوط قدرة املواطن 
الشرائية، واقع يدفع عددًا كبيرًا من الناس 
نــحــو املــالبــس املستعملة أو مــا يــعــرف في 
»الــبــالــة«. وعــــادة يــجــرى اســتــيــراد  لــبــنــان بـــ
ــذا الـــنـــوع مـــن الــســلــع املــســتــعــمــلــة بــرســوم  هـ
جمركية قليلة من دول مختلفة إلى السوق 
اللبنانية، التي تعرف أخيرًا رواجًا ملثل هذا 

النوع من التجارة.
وتعدى سعر صرف الدوالر الواحد 20 ألف 
ليرة، وبات شراء قطعة واحدة من األلبسة 
الـــجـــديـــدة يــكــلــف نــصــف راتــــب شـــهـــري، في 
الــوقــت الــــذي ال يتخطى فــيــه الــحــد األدنـــى 

لأجور675 ألف ليرة )32 دوالرًا(.
وتــقــول مــــروة، 29 عــامــًا، وهـــي تــتــســوق من 
»العربي الجديد«:  محل مالبس مستعملة لـ
ــل مــــن املــــعــــروض فــي  »هــــــذه األلـــبـــســـة أفـــضـ
السوق من حيث النوعية، واألهم أن ثمنها 
أرخص. لقد قررت ادخار القليل من راتبي، 
وهو مليون و200 ألف ليرة )57 دوالرًا(، كي 

أشتري بعض املالبس من هذا املحل«.
تضيف »لم أشتر مالبس جديدة من السوق 

، بــنــطــال الــجــيــنــز يصل 
ً
مــنــذ أشـــهـــر، فــمــثــال

سعره إلى 150 ألف ليرة )7 دوالرات( وهو 
صناعة محلية، أما التركي فثمنه 500 ألف 
ليرة )23 دوالرًا( وهــذا طبعا يفوق قدرتي 

الشرائية«.
ويـــقـــول فــــادي عــيــســى، والــــد لــطــفــلــني يبلغ 
أكــبــرهــمــا 11 عــامــًا: »لــقــد جــئــت مــن بــيــروت 
خصيصًا إلـــى ســـوق صــيــدا لــشــراء أحــذيــة 
مــســتــعــمــلــة، فــهــي تــعــد أرخـــــص مـــن بـــاالت 
بـــيـــروت«. ويــضــيــف: »ال أســتــطــيــع اقــتــطــاع 

ــع،  ــتـــواضـ ــبــــي املـ ــن راتــ ثـــمـــن حــــــذاء لــطــفــل مــ
بحثت فــي عــدد مــن املــحــالت، ثمن األحــذيــة 
ألف  الــوالديــة غير املستعملة يبدأ من 120 
قــررت  لــيــرة وصــعــودًا )5 دوالرات(. ولــهــذا 
التي ال تخلو  إلى محالت »البالة«  التوجه 
املــاركــات األوروبــيــة املستعملة، وحيث  مــن 

ثمن الحذاء ال يتخطى الدوالر الواحد«.
امللبوسات  محل  صاحب  أربــاح  وتراجعت 
املستعملة نزيه دياب خالل أسابيع مضت، 
. يقول: »عادة كنت 

ً
ولكن الربح يستمر عامة

أعتمد على ســكــان صــيــدا، أمــا الــيــوم ومنذ 
أشخاص  املــتــواضــع  فيدخل محلي  أشــهــر، 
وعــائــالت مــن بــيــروت. ذلــك ألن أغــلــى قطعة 
 1.6( لــيــرة  ألـــف   35 ثمنها  يتخطى  ال  لـــدي 
اضـــطـــررت  ــنـــي  أنـ مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى  دوالر(، 
لزيادة األسعار ما يقارب 5 آالف ليرة )أقل 
مـــن دوالر( عــمــا قــبــل، بــســبــب ارتـــفـــاع كلفة 

النقل«. 
ــد، وهـــــو صـــاحـــب مــحــل  ــمــ فــيــمــا يـــشـــرح أحــ
لألبسة الرياضية الجديدة، أن عمر املحل 
إذ  قريبًا،  إغالقه  في  »نفكر  ولكن  عامًا،   11
نستورد البضائع غالبًا من تركيا ونبيعها 
بالدوالر. وبالتالي، سعر القطعة الذي كان 
10 آالف ليرة )0.21 سنتًا( يبلغ اليوم أكثر 

من 100 ألف ليرة )4 دوالرات(«.

القرض االستهالكي 
الجزائري

محل للمالبس المستعملة في بيروت )العربي 
الجديد(

تعّطل إنتاج الكهرباء بسبب االحتجاجات

عودة النشاط لمحالت األلبسة المستعملة

مشروع مهدد بتراجع 
الدينار وارتفاع الفوائد

يشهد القرض 
االستهالكي الذي أطلقته 

الحكومة لتشجيع 
شراء المنتجات المحلية 

الجزائرية انحسارًا واضحًا، 
مع تراجع القدرة الشرائية 

للمواطنين

السودان مصارف

لبنان

ال تقل الفائدة عن 7% ما 
يزيد كلفة السلع على 

المواطنين

مخاوف من توقف 
محطات كهرباء عن 

العمل خالل أسبوع

فقدان بريقه أمام العمالت األجنبية، خاصة 
الدوالر، الذي سجل مستوى تاريخيًا جديدًا.
ــارًا  ــنـ وتــــعــــدى ســـعـــر الــــصــــرف عــتــبــة 137 ديـ
للدوالر الواحد، في التعامالت الرسمية عند 
 137.17 تسجليه  بعد  الحالي،  الشهر  بداية 
ــتـــهـــاوي.   بـــذلـــك مــنــحــى الـ

ً
ــارًا، مــــواصــــال ــ ــنـ ــ ديـ

ــتـــراجـــع الـــتـــاريـــخـــي لــلــديــنــار في  ويــعــتــبــر الـ
الـــتـــعـــامـــالت الـــرســـمـــيـــة الـــخـــامـــس مــــن نــوعــه 
تموز  يوليو/   25 ففي  غــضــون شهرين،  فــي 
ديـــنـــارًا   135.09 الـــــــــدوالر  ســـجـــل  املــــنــــصــــرم، 

ــد، ثـــم 135.41 ديـــنـــارًا فـــي 9  لـــلـــدوالر الــــواحــ
أغــســطــس/ آب املــنــصــرم، ثــم واصـــل الــديــنــار 
تــســجــيــل األرقــــــــام الــقــيــاســيــة بـــعـــدمـــا ســجــل 
ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي فـــي 23 أغــســطــس/ 
الواحد،  لــلــدوالر  آب املنصرم 135.88 ديــنــارًا 
الواحد في 8  وأخيرًا 136.36 دينارًا للدوالر 
املاضي، و136.9 دينارًا في  أيلول  سبتمبر/ 

20 من نفس الشهر.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول مـــديـــر مــكــتــب الــــدراســــات 
االقــتــصــاديــة »ايـــكـــو ايـــتـــود« عــمــر شــعــبــان لـ 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »انـــطـــالقـــة الـــقـــروض 
االســتــهــالكــيــة كــانــت ســيــئــة ووفــــق دراســــة ال 
تــتــمــاشــى مـــع الـــواقـــع، حــيــث لـــم تــتــم مــراعــاة 
نسبة التضخم وال قيمة الدينار عند وضع 
آلــيــات االســتــفــادة مــنــه، وإذا كــانــت الحكومة 
»اإلنتاج  إلــى حماية  فعال  الجزائرية تسعى 
املحلي« كان عليها إعفاء مثل هذه القروض 
مــن الـــرســـوم اإلضــافــيــة وغــيــرهــا حــتــى ينزل 
السعر املرجعي، وبالتالي يكون القرض في 

متناول الجميع«.

الغالء يسيطر على 
أسواق الجزائر )رياض 
كرامدي/ فرانس برس(
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