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تعزيز األمن الغذائي األردني
عمان ـ زيد الدبيسية

ــومـــة األردنــــــيــــــة مــن  ــكـ ــرغــــت الـــحـ فــ
ــة لــتــحــقــيــق  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ إعـــــــــداد اسـ
األمن الغذائي وتعزيزه ومواجهة 
الــتــحــديــات الــتــي أثــــرت فــيــه خـــال الــســنــوات 
املــاضــيــة وتــفــاقــمــت بسبب جــائــحــة كــورونــا. 
وقــــال املـــســـؤول الــســابــق فـــي وزارة الـــزراعـــة 
» العربي الجديد » إن  األردنية نمر حدادين لـ
الحكومة  اهتمامات  يتصدر  الغذائي  األمــن 
منذ عدة سنوات، خاصة مع تراجع املساحات 
املزروعة وتدني معدالت األمطار. وأضاف أن 
تعزيز األمن الغذائي يتطلب العمل على دعم 
القطاع الزراعي وتخفيف األعباء املالية التي 
كافية  بكميات  املــيــاه  وتــوفــيــر  منها  يــعــانــي 

ألغراض الزراعة.
إلــى  لــاســتــراتــيــجــيــة  ويــســعــى األردن وفـــقـــا 
بــحــلــول 2030 من  ــغـــذائـــي  الـ تــحــقــيــق األمـــــن 

خـــال اســتــهــداف جــمــيــع جــوانــبــه، واعــتــمــاد 
يستلزم  »وهــذا  ومرنة  مناسبة  غذائية  نظم 
ــراد واألســـر  ــ بـــذل الــجــهــود عــلــى مــســتــوى األفـ
واملجتمعات مع تعزيز بيئة تمكينية لألمن 
ــــدوره مـــشـــروط بــاســتــمــرار  ــذا بـ الـــغـــذائـــي، وهــ
الــدعــم الحكومي والــدولــي، وال سيما فــي ما 
يتعلق بالاجئني واملجتمعات املحلية التي 
تــأثــرت بــاألزمــة الــســوريــة«، وفــق مــا جــاء في 
ــرصــد 

ُ
ــار ســت ــ االســتــراتــيــجــيــة. وفـــي هـــذا اإلطـ

ــن الـــغـــذائـــي فـــي األردن مـــن خــال  ــ حـــالـــة األمـ
مـــؤشـــرات عــامــة ومــــؤشــــرات فــرعــيــة مــحــددة 

املعالم وقابلة للقياس.
ويستورد األردن غالبية احتياجاته الغذائية 
بــمــا يــصــل إلــــى 90 فـــي املـــائـــة مـــن الـــخـــارج. 
ــه 

ّ
وأشـــار تقرير حــديــث للبنك الــدولــي إلــى أن

الزراعة  رغم انخفاض نسبة مساهمة قطاع 
الــذي يشكل 5.5 في املائة من الناتج املحلي 
 سلسلة القيمة الزراعية 

ّ
اإلجمالي لألردن، فإن

والغذائية تمثل ما بني 15 و20 في املائة من 
الناتج املحلي اإلجمالي، وتوظف أكثر من 15 
في املائة من السكان في الباد. ووفق وزارة 
 الــدولــة تسعى لزيادة 

ّ
الــزراعــة األردنــيــة، فــإن

الزراعية بما يتراوح بني 30 و50  اإلنتاجية 
فــي املــائــة، واســتــحــداث مــا يصل إلــى 40 ألف 

وظيفة في فترة ثاث سنوات.
ــة لــألمــم  ــ ــزراعــ ــ ــة والــ ــ ــذيـ ــ ــانــــت مــنــظــمــة األغـ وكــ
لجنة  شــكــلــت  األردن  فـــي  )الــــفــــاو(  املـــتـــحـــدة 
اســتــشــاريــة تــضــم مجموعة مــن الــخــبــراء في 
القطاع الزراعي لتقديم املشورة في القضايا 
الــتــي تتعلق بــاألمــن الــغــذائــي وذلـــك فــي ظل 
التحديات التي يواجهها هذا القطاع وتفعيل 
املستدامة  التنمية  أهـــداف  تحقيق  فــي  دوره 
حتى عام 2030. وعقدت اللجنة اجتماعا، في 
وقت سابق من  أيار/ مايو ملناقشة مسودة 
استراتيجية األمن الغذائي التي تم إعدادها 
وبحسب  املعنية.  الجهات  جميع  بمشاركة 

مــؤشــر األمــــن الــغــذائــي الــعــاملــي، بــلــغ ترتيب 
الــضــعــف  بــســبــب  وذلــــــك  ــا،  ــيـ ــاملـ عـ  62 األردن 
الواضح في البحث والتطوير الزراعي الذي 
لم يسجل به األردن أكثر من 22 في املائة وفق 

مقاييس املؤشر.
وارتــفــعــت األصـــوات أخــيــرًا بــضــرورة تعزيز 
ــادة معدالت  األمـــن الــغــذائــي فــي الــدولــة وزيــ
اإلنتاج املحلي من األغذية لتقليل االستيراد 
العاملية  ــواق  ــ فــي األسـ تــقــلــبــات  أّي  وتـــفـــادي 
أو أحـــداث تــؤدي إلــى وقــف البلدان املنتجة 

التصدير.
وكان ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة في األردن، نبيل عساف، قد أكد في 
ُعقد  الــذي  الــغــذائــي  لألمن  الوطني  املنتدى 
في العاصمة األردنية عّمان الشهر املاضي، 
 املـــنـــظـــمـــة تـــنـــفـــذ الـــعـــديـــد مــــن املـــشـــاريـــع 

ّ
إن

ــــزارعـــــني  ــم املـ واالتــــفــــاقــــيــــات الـــثـــنـــائـــيـــة لــــدعــ
وتحقيق األمن الغذائي.

القاهرة ـ العربي الجديد

رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية 
في مصر، الجمعة، أسعار البنزين بكل فئاته للمرة 
الــثــانــيــة خــــال ثــاثــة أشـــهـــر، والــســابــعــة مــنــذ تــولــي 
الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، وذلك 
بقيمة 25 قرشا لليتر على خلفية تجاوز سعر خام 

»برنت« عتبة 72 دوالرًا للبرميل.
وكانت »العربي الجديد« انفردت بإعان اتجاه  لجنة 
مــن يوليو/ األول  فــي  الــبــتــرولــيــة  املــنــتــجــات  تسعير 

الــجــاري، وتأجيل اللجنة إعــان زيــادة أسعار  تموز 

الــســوق املحلية إلــى حــني انتهاء إجــازة  البنزين فــي 
الــشــارع، على غــرار ما  األضحى تجنبا للغضب في 
حدث في إبريل/نيسان املاضي، حني أعلنت اللجنة 
الزيادة في أسعار البنزين عقب انتهاء شهر رمضان.
وعـــــزت الــلــجــنــة قــــرارهــــا إلــــى الـــتـــذبـــذب الـــشـــديـــد في 
املرتبطة بتفشي  العاملية، نتيجة األوضــاع  األسعار 
ــا، وتــخــفــيــض اإلنـــتـــاج مـــن الـــوقـــود،  جــائــحــة كــــورونــ
ارتــفــع بنسبة 12 في  »بــرنــت«  أن ســعــر خـــام  مبينة 
املائة نتيجة العرض والطلب على االستهاك، مقابل 
ثبات سعر صرف الجنيه املصري أمام الدوالر خال 
السعرية  املعادلة  وتقضي  املاضية.  الثاثة  األشهر 

ألســـعـــار الــبــنــزيــن فـــي مــصــر بــتــعــديــل األســـعـــار بما 
ال يــتــجــاوز نسبة 10 فــي املــائــة )صــعــودًا وهــبــوطــا(، 
استنادًا إلى ثاثة عوامل رئيسية، هي السعر العاملي 
الـــدوالر،  أمـــام  الجنيه  النفط، وســعــر صــرف  لبرميل 
الكلفة، في وقــت توقعت  التغير في عناصر  ومقدار 
فيه الحكومة أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام 
»برنت« 60 دوالرًا في موازنة العام املالي 2022-2021.
بقيمة  ثابتا  رسما  املصرية  املالية  وزارة  وتــفــرض 
بأنواعه،  البنزين  ليتر مبيع من  30 قرشا على كل 
ـــن الــــــســــــوالر، وهـــي  ـــل لـــيـــتـــر مــ  و25 قــــرشــــا عـــلـــى كــ
بــمــثــابــة »ضـــريـــبـــة مــقــتــطــعــة« تــفــرضــهــا الــحــكــومــة 

السبعة  األعـــوام  وخـــال  البترولية.  املنتجات  على 
املاضية، ارتفع سعر الليتر من البنزين )80 أوكتان( 
بنسبة 740 في املائة، والبنزين )92 أوكتان( بنسبة 
 عن زيادة سعر أسطوانة 

ً
زيادة 330 في املائة، فضا

تعدت  بنسبة  املنزلي  لاستهاك  املعدة  البوتاغاز 
700 في املائة.

ــادات املــتــوالــيــة فـــي أســعــار  ــزيــ وعـــــادة مـــا تــتــســبــب الــ
البنزين في رفع أسعار السلع األساسية والخدمات 
العامة في مصر، وبالتالي التهام الزيادات األخيرة 
في رواتــب العاملني في الجهاز الحكومي مع بداية 

العام املالي الحالي.

مصر ترفع سعر البنزين للمرة الثانية في 3 أشهر

هبوط عائدات الخطوط 
التونسية

تراجعت عائدات الخطوط الجوية 
التونسية بنسبة 29.3 في املائة 
خالل السداسي األول من سنة 

2021، لتناهز 183 مليون دينار، 
وفق مؤشرات نشاط الناقلة 

الجوية الوطنية الصادرة على موقع 
بورصة األوراق املالية في تونس.

ويعزى هذا التراجع، بحسب 
مؤشرات الشركة، إلى انخفاض 

عدد املسافرين بنسبة 42 %، من 
579 ألف مسافر في نهاية يونيو/ 

حزيران من العام املاضي، إلى 338 
ألف مسافر في نهاية يونيو 2021. 

وتراجع بالتوازي عدد ساعات 
الطيران، وتحديدا الرحالت غير 

املنتظمة »شارتر«، من 675 ساعة 
خالل السداسي األول من سنة 

2020، إلى 39 ساعة خالل يونيو 
2021. وأشارت الخطوط التونسية، 

إلى تقلص أعبائها وخاصة تلك 
التي تطاول األجور بنسبة 12 %، 

والتأمني بنسبة 20 %.

انقطاع الكهرباء في كوريا 
الجنوبية

أدت موجات الحر الشديد على 
مدار أيام إلى انقطاع متقطع للتيار 
الكهربائي في جميع أنحاء كوريا 

الجنوبية، ليل الخميس، ما ترك 
بعض املنازل من دون كهرباء في 

طقس شديد الحرارة. وشهدت 
البالد أعلى درجة حرارة يومية 

قدرت بـ40.2 درجة مئوية، الخميس. 
وحذرت املؤسسة الكورية للطاقة 
الكهربائية )كيبكو( من املزيد من 

حاالت انقطاع التيار الكهربائي، 
بالنظر إلى استمرار الحرارة وزيادة 

الطلب على الكهرباء.

سعر نفط ُعمان يرتفع
1.15 دوالر

بلغ سعر نفط ُعمان، الجمعة، 
تسليم شهر سبتمبر/ أيلول املقبل، 

72.71 دوالرًا.  وشهد سعر نفط 
ُعمان ارتفاعا بلغ 1.15 دوالر 
مقارنة بسعر الخميس. وبلغ 

املعدل الشهري لسعر النفط الخام 
الُعماني، تسليم شهر يوليو/ تموز 

الحالي، 66.40 دوالرًا، مرتفًعا 
بمقدار ثالثة دوالرات أميركية و30 

ا مقارنة بسعر تسليم شهر 
ً
سنت

يونيو/ حزيران املاضي.

تحذير من أزمة مياه في لبنان
أشارت منظمة »اليونيسف« في 

بيان، إلى أن »أكثر من أربعة ماليني 
شخص، من بينهم مليون الجئ، 
يتعرضون لخطر فقدان إمكانية 

الحصول على املياه الصالحة 
للشرب في لبنان«، وقدرت 

أن »معظم محطات ضخ املياه 
ستتوقف تدريجيا في مختلف 
أنحاء البالد في غضون أربعة 

الى ستة أسابيع مقبلة«. وأكدت 
ممثلة »اليونيسف« في لبنان يوكي 
موكو، أنه »في حال انهيار منظومة 

شبكة إمدادات املياه العامة، تقدر 
اليونيسف أن كلفة حصول األسر 
على املياه سترتفع بنسبة 200 % 

شهريا جراء لجوئها إلى موردي 
املياه من مصادر خاصة.

أخبار

االستثمار 
األجنبي في 

الصين

شهدت الصني نموًا متسارعا في االستثمار األجنبي املباشر في النصف األول من العام الحالي بارتفاع بنسبة 28.7 في املائة على أساس سنوي، وفق 
وزارة التجارة الصينية. وتعد وتيرة النمو هذه األعلى منذ ما يقرب من 10 أعوام. وأشارت الوزارة إلى أن نمو االستثمار األجنبي املباشر في النصف األول 
تجاوز توقعات السوق، حيث تأسست 23 ألف شركة باستثمارات أجنبية في الصني، بزيادة 47.9 في املائة على أساس سنوي، ليصل عدد الشركات ذات 
التمويل األجنبي إلى أكثر من 1.06 مليون وحدة. وأظهرت البيانات الرسمية أن االستثمار الصيني املباشر غير املالي في خارج الباد انخفض بنسبة 3.7 

في املائة، فيما ارتفع االستثمار املباشر املقوم بالدوالر بنسبة 4.7 في املائة إلى 53.9 مليار دوالر.

اقتصاد
Saturday 24 July 2021
السبت 24 يوليو/ تموز 2021 م  14  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2518  السنة السابعة

)أس تي آر/ فرانس برس(
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اقتصاد

طعن بالمشروع ومخاوف من تبييض األموال

%7.3
نسبة العجز المتوقعة في 
موازنة تونس في 2021 من 
الناتج المحلي اإلجمالي أي 
دوالر،  مليارات   3.2 بمقدار 
مليارات   5.5 من  انخفاضا 
العجز  حجم  وهــو  دوالر 

في موازنة العام 2020.

تحقيق

معترضون يصفون 
المشروع بأنه يتجاوز 

العدالة الجبائية 

السماح للمخالفين بإيداع 
أموالهم بالبنوك بعد 

حسم 10% منها

تونس ـ إيمان الحامدي

وافــــق الــبــرملــان الــتــونــســي أخــيــرًا 
على قانون اإلنعاش االقتصادي 
ملخالفات  تسوية  يتضمن  الــذي 
ــلــــشــــركــــات واألفــــــــــراد  الـــــصـــــرف األجــــنــــبــــي لــ
حسابات  بفتح  التونسيني  لكل  والــســمــاح 
بــعــدمــا فشل  ــرة،  مـ األجــنــبــيــة ألول  بالعملة 
في جولة سابقة في املصادقة عليه بسبب 
جــبــهــة رفــــض شـــديـــدة شــكــلــتــهــا املــعــارضــة 
الــبــرملــانــيــة ومــنــظــمــات مــدنــيــة طــلــبــت عــدم 

تمريره.
وأعــلــنــت املــعــارضــة الــبــرملــانــيــة تــقــديــم طعن 
رســمــي بــقــانــون اإلنــعــاش. حيث أكــد عضو 
املالية  لجنة  ورئــيــس  الديمقراطية  الكتلة 
الكتلة وعــددًا من املستقلني  هيكل املكي أن 
ــوا بــعــريــضــة طـــعـــن بــــاملــــشــــروع لـــدى  ــقـــدمـ تـ
القوانني.  الهيئة الوطنية ملراقبة دستورية 
وقـــــال املـــكـــي فـــي تــصــريــحــات إعـــامـــيـــة، إن 
ترتقي  فــصــواًل  الــقــانــون يتضمن  مــشــروع 
إلى جريمة تبييض األموال، مؤكدا الرفض 
تفسح  تشريعية  نــصــوص  لقبول  القطعي 
بإضفاء  واملهربني  األمــوال  ملبيضي  املجال 

مشروعية على أموال مجهولة املصدر.
ويــســمــح مـــشـــروع الـــقـــانـــون، الـــــذي عــّجــلــت 
الــجــائــحــة الــصــحــيــة الــنــظــر فــيــه، لــلــشــركــات 
ملواجهة  قـــروض  على  بسهولة  بالحصول 
للدولة  وسيسمح  االقــتــصــاديــة،  املــصــاعــب 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن أســــــوأ أزمــــــة اقــتــصــاديــة 
باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء 
عبر مصالحة مع مخالفي قوانني الصرف 
واملهربني، بحيث يمكنهم إيداع أموالهم في 
البنوك مقابل حسم في حدود 10 في املائة 

من قيمتها. 
كــمــا تــضــمــن الـــقـــانـــون فـــصـــواًل تــنــص على 
تــوفــيــر الــحــكــومــة خــط تــمــويــل للمؤسسات 
ــا بــقــيــمــة 3  ــتـــضـــررة مـــن جــائــحــة كــــورونــ املـ
ــدة ســنــويــة  ــائــ ــار، بــنــســبــة فــ ــ ــنـ ــ ــلــــيــــارات ديـ مــ
ــداد  ــع فـــتـــرة ســ ــة مــ ــائــ ــي املــ ال تـــتـــجـــاوز 3 فــ
لــســبــع ســـنـــوات. وتــضــمــن قـــانـــون اإلنــعــاش 
التطوير  قطاع  لتحريك  فصا  االقتصادي 
ــراء  الـــعـــقـــاري بــتــمــكــني الــتــونــســيــني مــــن شــ

مساكن بقروض ال تزيد فائدتها عن 3 في 
املائة مع فترة سداد تمتد إلى 40 عاما.

تشكيك ومخاوف
وانتقد الخبير املالي وليد بن صالح الفصل 
ق بجرائم الصرف، مؤكدًا في حديث مع 

ّ
املتعل

»العربي الجديد«، أن مشروع القانون يفسح 
السوق  فــي  والناشطني  املهربني  أمــام  املــجــال 
الــســوداء لتبييض أمــوالــهــم عبر إيــداعــهــا في 
البنوك وإعادة التصرف بها الحقا. وأشار إلى 
أن هــذا اإلجــراء خطير ومخالف ملبدأ العدالة 
 20 من  بأكثر  ضرائب  تفرض  التي  الجبائية 
القطاعات  في  العاملني  أمــوال  على  املائة  في 
املــنــظــمــة. واعــتــبــر الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي أيــمــن 
الــخــاصــة بتنشيط  ــراءات  ــ الــوســاتــي أن اإلجــ
للتطبيق نظرًا  قــابــلــة  غــيــر  الــعــقــاري  الــقــطــاع 
إلـــى غــيــاب خــطــوط الــتــمــويــل لــتــوفــيــر سيولة 
فائدة  العماء بنسبة  للبنوك إلقــراض  كافية 
إلـــى 40 سنة.  تــصــل  منخفضة وفــتــرة ســــداد 
ورجــــح أن تــبــقــى هــــذا اإلجـــــــراءات حــبــرًا على 
ورق نتيجة عدم قدرة الحكومة على التدخل 

لــتــوفــيــر الــســيــولــة لــلــقــطــاع املـــصـــرفـــي.  وقـــال 
»العربي الجديد«، إن  الوساتي، في تصريح لـ
الحكومة تقترض من البنوك لتمويل املوازنة 
بنسبة فــائــدة تصل إلــى 8.5 فــي املــائــة، وهي 
غير قادرة على توفير خطوط تمويل طويلة 
الجديدة  ــراءات  ــ اإلجـ تــكــون  أن  األمـــد، مرجحا 
فــي نصوص  بــشــروط سيتم ضبطها  مقيدة 

اتحاد  قال عضو  املقابل،  في  مقبلة.  ترتيبية 
املطورين  غــرفــة  والــتــجــارة ورئــيــس  الصناعة 
اإلنعاش  قــانــون  إن  شعبان  فهمي  العقاريني 
واحد  االقتصادي خطوة مهمة نحو تحريك 
ــم الـــقـــطـــاعـــات فــــي الــــبــــاد، مــعــتــبــرًا أن  ــ مــــن أهـ
املساكن عبر تخفيف  إجـــراءات شــراء  تيسير 
أعباء الفوائد البنكية والنزول بها إلى حدود 
املــائــة ســيــدخــل ديناميكية جــديــدة في  3 فــي 
قطاع يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل.

»العربي الجديد«،  وأفاد شعبان، في تصريح لـ
بأن تونس محتاجة إلى كل أجنحتها من أجل 
اإلقاع االقتصادي ما بعد الجائحة الصحية، 
مشددًا على ضرورة اإلســراع بإصدار األوامر 
الترتيبية للمرور سريعا نحو تطبيق فصول 

القانون.

اعتراضات ومآخذ
في  املتخصصة  يــقــظ«،  »أنــــا  منظمة  وكــانــت 
اعــتــرضــت على مشروع  قــد  الــفــســاد،  مكافحة 
القانون، ودعــت في بيان لها أعضاء البرملان 
إلـــى عـــدم املــصــادقــة عــلــيــه، معتبرة أنـــه يمثل 

ــبـــرت املــنــظــمــة  ــتـ الـــتـــفـــافـــا عـــلـــى الــــقــــوانــــني. واعـ
أن مــشــروع الــقــانــون يــــؤدي إلـــى تــراجــع مهم 
فـــي اإليــــــــرادات الــضــريــبــيــة لــلــدولــة فـــي ظــرف 
ــتـــصـــادي مــــتــــأزم، تــحــتــاج فيه  اجــتــمــاعــي واقـ
تــــونــــس ألبــــســــط املـــــــــــوارد حـــتـــى تـــتـــمـــكـــن مــن 

مواجهة عجزها الصحي عاجا.
ــهـــاب بــــن قـــــــروي، الـــعـــضـــو فــــي »أنــــا  ــرح مـ ــ وشــ
اإلنعاش  قانون  املنظمة من  أن موقف  يقظ«، 
االقــتــصــادي كــان واضــحــا منذ الــبــدايــة، حيث 
تــمــت مــعــارضــتــه مــنــذ مــنــاقــشــتــه فـــي الــلــجــنــة 
»العربي  املالية. وأكد بن قروي، في تصريح لـ
الـــجـــديـــد«، أن الــقــانــون يــتــعــارض مـــع فــصــول 
الدستور املتعلقة بالعدالة الجبائية، ويفسح 
املـــجـــال لــلــتــهــرب الــضــريــبــي ويــشــجــع أبــاطــرة 
يستفيدون  الذين  السوداء  والسوق  التهريب 
القانون  أن  الــدولــة، معتبرا  أجــهــزة  تفكك  مــن 
مــنــح ألمــوالــهــم الــشــرعــيــة بــالــعــفــو عــن جــرائــم 
ــه ال  ــأنـ ــيـــاق مــتــصــل بـ الــــصــــرف. وأفـــــــاد فــــي سـ
يمكن القتصاد يعاني من صعوبات هيكلية 
أمـــوال غير مــشــروعــة وتهرب  مــن  أن ينتعش 
يزيد  القانون  مــشــروع  أن  إلــى  ضريبي، الفتا 
مــــن تـــوســـعـــة االقـــتـــصـــاد غـــيـــر الـــرســـمـــي عــلــى 

حساب القطاعات املنظمة ودافعي الضرائب.
وقال وزير التجارة السابق والخبير في املالية 
محسن حسن، في تدوينة على »فيسبوك«، إن 
ــراءات املعلن عنها فــي قــانــون اإلنعاش  »اإلجــ
ذات  الــصــرف  االقــتــصــادي وتسوية مخالفات 
الــعــاقــة، غــيــر قــابــلــة للتحقيق فــي ظــل تــردي 
املقدرة الشرائية للمواطن ووضعية السيولة 

البنكية وكذلك وضعية املالية العمومية«.
وأضــــاف حــســن أنـــه »كـــان مــن األفــضــل اتــخــاذ 
إجــــــــراءات جــبــائــيــة قــابــلــة لــلــتــحــقــيــق تتعلق 
الضريبي  األداء  ونسبة  التسجيل  بمعايير 
على القيمة املضافة املرتبطة بشركات البعث 
القروض  الفائدة على  أو دعــم نسب  العقاري 

املمنوحة للشرائح االجتماعية«.
ودخــلــت تــونــس فــي مــفــاوضــات مــع صــنــدوق 
الــنــقــد بـــشـــأن بـــرنـــامـــج قــــرض يــســاعــدهــا في 
ديــون  وتسديد  الخانقة  أزمتها  مــن  الــخــروج 

خارجية حان أجل سدادها.

حاجة للدعم
الشريكة  الـــدول  إقــنــاع  إلــى  الحكومة  وتسعى 
بــجــديــتــهــا فــي مــكــافــحــة الـــركـــود االقــتــصــادي، 
حيث عرض رئيس الحكومة هشام املشيشي 
على سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، 
وســفــيــر االتـــحـــاد األوروبـــــي فــي تــونــس، ملحة 
ــادي وتــســويــة  ــتـــصـ ــن قـــانـــون اإلنــــعــــاش االقـ عـ
مخالفات الصرف، الذي صادق عليه البرملان، 
واإلصــــاحــــات الــهــيــكــلــيــة الــتــي تــنــوي تــونــس 

القيام بها لتجاوز آثار األزمة االقتصادية في 
ظــل انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا.  وكــانــت وكالة 
قد خفضت  االئتمانية  للتصنيفات  »فيتش« 
تصنيف تونس من »بي« إلى »بي ناقص« مع 
زيادة مخاطر السيولة املالية الخارجية، بسبب 
التأخير في التوصل إلى اتفاق على برنامج 
تعاون مالي جديد مع صندوق النقد الدولي. 
واعتبرت وكالة التصنيف »فيتش« أن التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد أمـــر ضـــروري 
الدائنني  امليزانية من قبل  إلــى دعــم  للوصول 
الــرســمــيــني. وأضــافــت الــوكــالــة أن عـــدم القيام 
بــاإلصــاحــات االقــتــصــاديــة الـــازمـــة والــقــويــة 
يجعل إعادة هيكلة ديون الباد أمرا ضروريا 

قبل تقديم أي دعم مالي إضافي لتونس.

اإلنعاش االقتصادي 
التونسي

بالشأن االقتصادي  المهتمين  التونسي جدًال كبيرًا في أوساط  اإلنعاش االقتصادي  يثير قانون 
تسوية  فصوله  بعض  وتسهيل  تطبيقه  على  القدرة  عدم  في  شكوك  بسبب  والمالي، 

مخالفات قد تساعد المهربين على تبييض إيراداتهم
ترحيب من رجال األعمال

سّجلت منظمة رجال األعمال )االتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
والــصــنــاعــات التقليدية( ارتــيــاحــهــا ملــصــادقــة الــبــرملــان عــلــى قــانــون 
اإلنعاش االقتصادي »مثمنة جهود كل من ساهم في إنجاح هذه 
املبادرة التشريعية«. وقالت املنظمة في بيان إن القانون يحمل أبعادا 
اقتصادية ومالية واجتماعية ومجتمعية وإنه جاء إلنقاذ االقتصاد 
الوطني في ظل الصعوبات التي تواجهها البالد، مؤكدة أن القانون 
يعد »خطوة هامة على طريق تطوير التشريعات االقتصادية واملالية 
ومالءمتها مع تشريعات البلدان املتطورة ومع الظروف التي تعيشها 

تونس خاصة جــراء تداعيات أزمــة فــيــروس كــورونــا. وأضــافــت أنه 
واألعمال  لالستثمار  العام  املناخ  لتحسني  مناسبة  أرضية  »يمثل 
التونسية،  الوجهة  وجــاذبــيــة  الوطني  االقــتــصــاد  تنافسية  وتعزيز 
ويــســاعــد عــلــى املــحــافــظــة عــلــى ديــمــومــة املــؤســســات وعــلــى مــواطــن 
الجهات  الشغل وخلق فــرص عمل جديدة خاصة للشباب في كل 
والقطاعات«. واعتبرت املنظمة أن توفير خط تمويل بقيمة 3 مليارات 
دينار للشركات سيساهم في تجاوز املصاعب املالية واالقتصادية 

الراهنة وفي دفع النمو وتنشيط االقتصاد.

تسهيالت 
تطاول 
مخالفي 
قانون الصرف 
)فتحي باليد/ 
فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجّمال

سّجلت أسعار الوقود في لبنان، 
الجمعة، املــزيــد مــن االرتــفــاع في 
وقٍت تشتّد حّدة أزمة املحروقات، 
أخطرها شح املــازوت الــذي ينعكس بشكل 
إعان  القطاعات وســط  كبير على مختلف 

حالة »طوارئ اقتصادية«. 
الــبــنــزيــن 1.8 دوالر  وارتــفــع ســعــر صفيحة 
للدوالر(،  ليرة   1500( الرسمي  السعر  وفق 
واملــازوت دوالرا واحــدا، وقــارورة الغاز 1.5 
اآلتي:  الشكل  على  األسعار  لتصبح  دوالر، 
بنزين 95 أوكتان 75900 ليرة )50.6 دوالرًا(، 
بنزين 98 أوكتان 78100 ليرة )52 دوالرًا(، 
والغاز  دوالرًا(،   38.8( ليرة   58200 املــازوت 

53700 ليرة )35.8 دوالرًا(.
علما أن سعر الـــدوالر فــي الــســوق الــســوداء 
ــــت مـــصـــادر  ــــحـ ــرة. ورّجـ ــيــ تـــعـــدى 23 ألـــــف لــ
ــرار املــــســــار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــد« اســ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــــي الــ ــربــ ــ ــعــ ــ »الــ
الــتــصــاعــدي لــألســعــار فــي املــرحــلــة املقبلة، 
وال ســيــمــا فـــي حـــال رفـــع الـــدعـــم تــمــامــا عن 

املحروقات ليتخطى عندها سعر الصفيحة 
حاجز 350 ألف ليرة لبنانية )233 دوالرًا(.

وتــــهــــافــــت املـــــواطـــــنـــــون لـــتـــعـــبـــئـــة خــــزانــــات 
بــالــبــنــزيــن، بــاعــتــبــار أن غالبية  ســيــاراتــهــم 
أبوابها خــال عطلة  تقفل  الوقود  محطات 
األســبــوع فــي إطـــار التقنني والــحــفــاظ على 

مخزونها.
وفي السياق ذاته، ضربت أزمة شح املازوت 
جميع القطاعات في لبنان من دون استثناء، 
ــادة  ــ ــر لـــتـــأمـــني املـ ــيــ ــا األخــ ــ ــذارهـ ــ ــقـــت إنـ ــلـ وأطـ
ســريــعــا أو تــوقــف عـــدد كبير مــن الــخــدمــات 
بما فيها املستشفيات، التي بات عدد كبير 
منها مــهــّددا بــنــفــاد املــــادة، ويــتــعــذر عليها 
ــدات 

ّ
الــحــصــول عــلــى املــــازوت لتشغيل املــول

العشرين  التقنني   تخطي 
ّ

ظــل فــي  الخاصة 
املستشفيات  نقابة  رت 

ّ
وحـــذ يوميا.  ساعة 

ــة عــلــى حــيــاة املــرضــى  مــن انــعــكــاســات األزمــ
 باملسؤولني العمل 

ً
املعّرضة للخطر، مهيبة

 هــذه املشكلة تجنبا لكارثة 
ّ

فــورًا على »حــل
صحية محتملة«.

وبــيــنــمــا تـــعـــّول الــســلــطــات فـــي لــبــنــان على 
املوسم السياحي وترفع رايته لتجّرع بعض 
»األوكسجني االقتصادي« وفق تصريحات 
عـــدد مــن املــســؤولــني، أعــلــن نــقــيــب أصــحــاب 
املــطــاعــم واملـــقـــاهـــي واملـــاهـــي والــبــاتــســري 
طوني الرامي حالة الطوارئ السياحية في 

 فــقــدان مـــادة املــــازوت، مــحــذرًا مــن إقفال 
ّ

ظــل
املـــؤســـســـات الــســيــاحــيــة خــــال أقــــل مـــن 48 

ساعة.
ولفت إلى أنه قد يلجأ أصحاب املطاعم في 
حال استمرار األزمة وعدم إيجاد حلول لها 
إلى اعتماد واحدة من الوجبتني إما الغداء 
أو الــعــشــاء، األمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يلحق 

بهم خسائر جّمة.
وانعكست أزمة املازوت على قطاع الفنادق، 
 انقطاع الكهرباء 

ّ
حيث يسود اإلقفال في ظل

وإطــفــاء املــولــدات الــخــاصــة. وطلب عــدد من 
أصــحــاب الــفــنــادق مــن الــزبــائــن املــغــادرة مع 
تقديم االعــتــذار بسبب الــظــرف الــخــارج عن 
إرادتهم، وفق معلومات »العربي الجديد«، 
موسم  على  كثيرًا  تــعــول  الــفــنــادق   

ّ
أن علما 

الصيف، وخصوصا على السياح األجانب 
الذين تتقاضى منهم الدوالر النقدي.

وعلمت »العربي الجديد« أن عددًا كبيرًا من 
جونية  منطقة  فــي  السياحية  املنتجعات 
الكهرباء  شمال بيروت دخل مرحلة تقنني 
على دفعات في اليوم، وقد أقدم عدد منهم 
بــاكــرًا وعــدم استقبال  إقــفــال مسابحه  على 
الزبائن في ساعات بعد الظهر، وقد يتجه 
القسم األكبر إلى اإلقفال نهائيا حتى تأمني 
مادة املازوت. وتلفت املصادر إلى أن الفنادق 
تعتمد على مولداتها الخاصة، وعمدت في 
الفترة األخيرة إلى شراء املازوت من السوق 
الــيــوم  الـــســـوداء لتسيير أعــمــالــهــا ولــكــنــهــا 

باتت خالية من املخزون.
ــران الجمعة أبــوابــه  كــذلــك، أقــفــل بــعــض األفــ
التيار  وانقطاع  املـــازوت  مــادة  نفاد  بسبب 
الـــكـــهـــربـــائـــي، واالمـــــــــر نـــفـــســـه حـــصـــل عــلــى 
صعيد الــســوبــرمــاركــت الــتــي إمـــا أقــفــلــت أو 
التي  الحساسة  املـــواد  مــن  الكثير  لــم تشتِر 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ارتفاًعا  ليبيا  في  اللحوم  بيع  أســواق  تشهد 
)الدواجن(  البيضاء  اللحوم  كبيًرا في أسعار 
مع تسجيل الدجاج 15 دينارًا )3.3 دوالرات( 
للكيلوغرام، صعودًا من 7 دنانير، فيما يصل 
دينارًا   25 إلــى  الــدجــاج  كبدة  كيلوغرام  سعر 
األعمال  رجــال  دوالرات(. ويشتكي   6 )حوالي 
مــن ســاســل الــتــوريــد املــرتــبــطــة بــاالعــتــمــادات 
املستندية وسط ارتفاع كلفة الشحن البحري، 
مــا يــســاهــم  بــزيــادة األســعــار. فــي حــني يرجع 
املعروضة  الكميات  نقص  إلــى  الــزيــادة  تجار 
فــي الــســوق املحلية نــظــرا إلـــى نــقــص الــدجــاج 
ــارج، ويـــــــرى آخــــــــرون أن  ــ ــخــ ــ ــورد مــــن الــ ــتــ ــســ املــ
املضاربة تقف وراء ارتفاع األسعار. وبحسب 
بيانات مصرف ليبيا املركزي، فإن االعتمادات 
املستندية املفتوحة للشركات الستيراد لحوم 
الدجاج كانت ثابتة خال شهري مايو/ أيار 

ويونيو/ حزيران عند 6.25 مايني دوالر.
علي  الليبية  الصناعة  اتحاد  رئيس  ويقول 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  فــي  نصير، 
إن سبب ارتــفــاع األســعــار يــرجــع إلــى عــزوف 

الكثير من املزارعني عن تربية الدواجن لعدة 
ــــاف وعـــدم  أســـبـــاب، »مــنــهــا غــــاء ســعــر األعــ
وجـــــود األدويـــــــة الــبــيــطــريــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي بــشــكــل مستمر، 
وكــذا ارتــفــاع درجــات الــحــرارة مع غــاء سعر 
ــزل فـــي الـــســـوق املــــــــوازي، وتــغــيــر سعر  ــديــ الــ

الصرف في مطلع العام الحالي«.
وزارة  عبر  تتوفر  الــلــقــاحــات  أن  إلــى  ويلفت 
قليلة  بكميات  الحيوانية  والــثــروة  الــزراعــة 
وهي غير مدعمة من الدولة، مناشدا الحكومة 
التدخل لدعم األعاف واللقاحات »فالوضع 
يــهــدد بــتــوقــف تــربــيــة الـــدواجـــن فــي الــبــاد«. 
ــى أن تــكــالــيــف اإلنــــتــــاج ارتــفــعــت،  ويــشــيــر إلــ
إلى  الشحن،  أســعــار  بعد صــعــود  خصوًصا 

كورونا  لجائحة  السلبية  التداعيات  جانب 
التي أثرت على حركة التجارة بشكل عام. 

ويـــقـــول مــربــي الـــدواجـــن إســمــاعــيــل املــشــاط، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الـــســـبـــب الــرئــيــس  ـــ لـ
الرتـــفـــاع الــســعــر هـــي املـــضـــاربـــة فـــي الــســعــر، 
ــة إلـــــــى مــــشــــكــــات أخــــــــرى تــتــعــلــق  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ
بــاالنــقــطــاع املــســتــمــر لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي مع 
ــاع فــــي ســـعـــر األعــــــــاف. ويــــؤكــــد عــلــى  ــ ــفـ ــ االرتـ
ــبـــدوا خـــســـائـــر مـــالـــيـــة كــبــيــرة  ــكـ ــربــــني تـ أن املــ
خـــال الــعــام املــاضــي بسبب اإلغــــاق الكامل 
ــى نــقــص الـــلـــقـــاحـــات، حــيــث أن  بـــاإلضـــافـــة إلــ

املوجود في السوق مهرب من دول مجاورة.
ــلــــي، وهـــو  ــبـــاحـــث مـــفـــتـــاح الــــورفــ ويــــاحــــظ الـ
ــاد الــــزراعــــي والـــثـــروة  ــتـــصـ مــخــتــص فـــي االقـ
الحيوانية، أن ارتفاع أسعار لحوم الدواجن 
ــنـــوات  يــعــتــبــر قـــيـــاســـيـــا بـــاملـــقـــارنـــة مــــع الـــسـ
الخمس املاضية، ويبني أن محددات السوق 
هي الطلب والعرض. وبسبب نقص الدجاج 
ــارج، تـــتـــأثـــر مــســتــويــات  ــ ــخـ ــ املـــســـتـــورد مــــن الـ
األســـعـــار، »ولـــكـــن فـــي الـــســـوق املــحــلــي هــنــاك 
احتكار للسلعة ومضاربات، نظرا إلى غياب 

األجهزة الرقابية«.

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

تــشــهــد أســــواق مــقــديــشــو ارتــفــاعــا حــــادًا في 
ــار الـــســـلـــع االســـتـــهـــاكـــيـــة الـــضـــروريـــة  ــعــ أســ
بــســبــب تـــوقـــف االســـتـــيـــراد عــبــر الــحــاويــات 
من ميناء جبل علي في اإلمارات إلى ميناء 
مــقــديــشــو، هـــذا إلـــى جــانــب عـــدم قـــدرة سفن 
الشحن الصغيرة على اإلبحار من األسواق 
الخليجية واليمنية نحو موانئ الصومال، 
ــذي عـــطـــل أيــضــا  ــ ــم الـــشـــتـــاء الــ بــســبــب مـــوسـ

أسواق بيع السمك في العاصمة.
العدالة  وتــقــول زهـــرة علي مــســؤولــة مخيم 
لاجئني في العاصمة في حديث مع »العربي 
قاسية،  املخيم  أوضــاع سكان  إن  الجديد«، 
بسبب ارتــفــاع أســعــار األغــذيــة فــي األســواق 
بشكل عام، فيما األجور التي يحصل عليها 
تساوي  ال  باتت  بعرق جبينهم  الــنــازحــون 
شيئا، كما أن األموال القليلة التي يحصلون 
عليها مــقــابــل أعــمــالــهــم الــشــاقــة فــي مــنــازل 
مقديشو التي كانت تراوح ما بني دوالرين 
وخمسة دوالرات، باتت ال تكفي اليوم لسد 
الــغــذاء. ويبلغ عــدد سكان  احتياجاتهم من 
املخيمات نحو 1,2 مليون شخص بحاجة 

إلى الغذاء والرعاية الصحية.
في مخيمات  النازحة  األســر  وكانت معظم 

رئيسيتني  وجبتني  على  تحصل  مقديشو 
فقط في اليوم، بينما ارتفاع أسعار األغذية 
الــنــازحــة على  الكثير مــن تلك األســـر  يجبر 
والعوز،  الفقر  تناول وجبة واحــدة، بسبب 
املمنوح  اإلنساني  الدعم  مستوى  وتقلص 
لـــهـــم مــــن قـــبـــل مــنــظــمــات اإلغــــاثــــة الــعــاملــيــة 

واملحلية.
بائعة  محمد  تــقــول حبيبة  الــســيــاق،  وفـــي 
ــــن ســكــان  ــارة ومـ ــكـ ــبـ ــــوق الـ الـــخـــضـــار فــــي سـ
الــنــازحــني فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد 
»إن من خال بيع الخضار كنت أعيل تسعة 

لــشــراء  أســتــثــمــر 80 دوالرًا  وكـــنـــت  أطـــفـــال، 
)على  الزراعية  أفجوي  مدينة  الخضار من 
بعد 30 كلم جنوب مقديشو(، ثم أنقلها إلى 
سوق البكارة لبيعها، وكنت أصرف يوميا 
نحو 4 دوالرات لتدبير احتياجات العائلة 

من الطعام«.
أنها فقدت عملها وكل  إلــى  وتشير حبيبة 
ــالـــة أســرتــهــا  مـــدخـــراتـــهـــا، وال تــســتــطــيــع إعـ
بسبب ارتــفــاع األســعــار فــي األســــواق الــذي 
الكثير من شراء الخضار والبهارات  يحرم 

املستخدمة لطهي الطعام.
ــى، بـــائـــع  ــ ــــوسـ ــشــــرح مــــــــادي مـ ــن جـــهـــتـــه يــ ــ مـ
ــبــــات الــخــفــيــفــة فــــي مــخــيــم الـــعـــدالـــة،  الــــوجــ
ــاع أســــعــــار الـــســـلـــع االســتــهــاكــيــة  ــ ــفـ ــ أن ارتـ
أثر بشكل سلبي  العاصمة،  في  الضرورية 
على مصدر رزقــه الوحيد؛ حيث إن ارتفاع 
أسعار زيت الطهي بشكل جنوني، سيدفعه 
إلغــــاق مــحــلــه قــريــبــا، مــا لــم تــتــوافــر بــدائــل 

أخرى إلنعاش تجارته.
ويــشــيــر مــــادي إلـــى أن لــتــر الـــزيـــت كـــان في 
حدود الدوالر وأصبح بدوالرين، ويضيف 
 إن وجــبــاتــه الــســريــعــة مــتــكــدســة وال 

ً
قـــائـــا

األزمة  بسبب  شراءها  النازحون  يستطيع 
االقــــتــــصــــاديــــة الـــكـــبـــيـــرة وضــــعــــف الــــقــــدرة 

الشرائية الضعيفة للنازحني.

أزمة محروقات 
تخنق لبنان

تناقص القدرة الشرائية للمواطنين )محمد عبد 
وهاب/ فرانس برس(

صعود أسعار لحوم الدواجن

ارتفاع أسعار الغذاء في أسواق مقديشو

شح المازوت يفرض »الطوارئ 
االقتصادية«

تحذر القطاعات الحيوية 
في لبنان من التوقف 

عن العمل، بسبب شح 
مادة المازوت الذي يؤثر 
على مولدات الكهرباء 

في ظل تزايد التقنين 
الحكومي

ليبيا مال وناس

الصومال

تحذير من صعود 
كبير في سعر البنزين في 

حال رفع الدعم

كلفة الشحن 
والمضاربات تضاعف 

األسعار المحلية

تتطلب التبريد املستمّر. وقال رئيس تجمع 
أصــحــاب املـــولـــدات الــخــاصــة عــبــدو ســعــادة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن توقيع االعــتــمــادات  لـــ
ضرورية  خطوة  بات  املحروقات  الستيراد 
الــيــوم قــبــل الــغــد، وإال ســنــكــون أمـــام كــارثــة 
ــــوع،  ــبـ ــ ــــي عـــطـــلـــة األسـ وهـــــــاك خـــصـــوصـــا فـ
مشيرًا إلى أن املسؤولني دائما ما يتحركون 
الــنــاس واملــواطــنــني وال يقومون  إذالل  بعد 
االنعكاسات  لتفادي  بأي خطوة استباقية 
الـــتـــي ضـــربـــت الـــيـــوم كـــل الـــقـــطـــاعـــات حتى 
ــى أن كــل  ــ ــفـــت ســــعــــادة إلـ املــســتــشــفــيــات. ولـ
يــوم يمّر يعتبر أســوأ مــن قبله، وكــل خــزان 

ينفد من مادة املازوت يعني تلقائيا إطفاء 
املولدات.

وتــلــقــى ســكــان بــعــض املــنــاطــق رســـائـــل من 
الكامل  اإلطفاء  باحتمال  املولدات  أصحاب 
الشاملة  العتمة  ما يعني  الكهرباء،  ووقــف 
ي، في حني 

ّ
مع نفاد مادة املــازوت بشكل كل

الحكومية  الــكــهــربــاء  تقنني  تــصــل ســاعــات 
إلى أكثر من 20 ساعة يوميا.

وكـــــررت املـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــنــفــط فـــي بــيــان 
الخميس أن »املخزون في منشآت النفط في 
طرابلس والزهراني في حــّده األدنــى، وهو 
مخّصص للحاالت االستثنائية والطارئة«.

وتــمــنــت عــلــى مــصــرف لــبــنــان اإلســـــراع إلــى 
ــتـــمـــادات الــخــاصــة بـــمـــادة الــديــزل  فــتــح االعـ
ــل، وأهـــابـــت بــكــافــة املــســؤولــني الــتــعــاون  أويــ
الكامل لتأمني مادة املازوت من دون انقطاع 
وكل  الكهربائي  التيار  نبض  تشكل  ألنها 
القطاعات في لبنان. وقال املكتب اإلعامي 
إن »رئيس  الحكومي في بيان  الــســراي  في 
ــان ديــــاب  حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف األعــــمــــال حـــسـ
واملــازوت  البنزين  مادتي  تابع قضية شح 
فـــي األســــــواق، وطــلــب فــتــح تــحــقــيــق لكشف 
املــتــاعــبــني واملــحــتــكــريــن وإعــــان أسمائهم 

إلى الرأي العام«.

أمام محطة للوقود 
في بيروت )حسين 
بيضون(

Saturday 24 July 2021 Saturday 24 July 2021
السبت 24 يوليو/ تموز 2021 م  14  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2518  السنة السابعة السبت 24 يوليو/ تموز 2021 م  14  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2518  السنة السابعة


