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تركيا: تجار يحجبون سلعًا أساسية
طارق الشال

شهدت أسعار الزيوت في تركيا 
ارتفاعًا ملحوظًا، وسط اتهامات 
السلعة  بــتــخــزيــن هــــذه  لــلــتــجــار 
ورفعهم األسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر 
صــــرف الـــــــدوالر بــشــكــل كــبــيــر أمـــــام الــلــيــرة 
التركية خالل األيام املاضية. وارتفع سعر 
لتر زيت عباد الشمس إلى متوسط 20 إلى 
25 ليرة، بينما ارتفع لتر زيت الزيتون ملا 
يــتــراوح بني 50 و65 ليرة ويختلف سعره 
وفق نوعه وجودته )الدوالر = 12.43 ليرة(.
وقال رئيس جمعية تجار األغذية، جاليب 
ارتفاع  الزيوت في ظل  أيكاش، إن منتجي 
األســـعـــار يــعــمــلــون عــلــى تــقــلــيــل املـــعـــروض 
 تركيا 

ّ
للحفاظ على مكاسب، مشيرًا إلى أن

تستورد حوالي 45% من احتياجاتها من 
ــاع أســعــار  ــفـ زيــــت عــبــاد الــشــمــس، ومــــع ارتـ
تـــزداد أسعار  العالم  فــي  السلع األســاســيــة 

الـــــزيـــــوت املـــــســـــتـــــوردة. وتــــســــتــــورد تــركــيــا 
الشمس  عباد  زيــت  من  احتياجاتها  أغلب 
ــا، ويــــعــــد زيـــــت عــبــاد  ــ ــيـ ــ وبـــــــــذوره مــــن روسـ
الشمس ثالث أكثر املنتجات املستوردة في 
عام 2020 بقيمة 760 مليون دوالر، ليأتي 
في  املستوردة  املنتجات  أكثر  أيضًا ضمن 
الجاري  العام  من  األولــى  الثمانية  األشهر 
بقيمة تصل إلى 700 مليون دوالر، بحسب 

بيانات التجارة الخارجية. 
ــيــــان صـــــــادر عــــن اتــــحــــاد األعــــمــــال  وذكـــــــر بــ
الــتــركــي، مــطــلــع نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الجاري، أن سعر عبوة الـــ5 لترات من زيت 
عباد الشمس تجاوز 100 ليرة، بينما بلغ 
سعر العبوة ذاتها في تعاونيات االئتمان 

الزراعي 84.90 ليرة. 
ــة فــــي واليــــة  ــ ــزراعـ ــ ــة الـ ــرفـ ــيـــس غـ وأرجـــــــع رئـ
ارتفاع أسعار  كــار،  التركية، حيدر  مرسني 
ــتــــون إلـــــى انـــخـــفـــاض مــحــصــول  زيـــــت الــــزيــ
الزيتون هــذا الــعــام مما أثــر على األســعــار، 

الزيتون تبيع  إلــى أن مصانع زيــت  مشيرًا 
يباع  بينما  للتجار،  لــيــرة   35 بنحو  اللتر 
في األسواق بني 70 و90 ليرة. وأوضح كار 
الــزيــتــون كــانــت املصانع   سعر لتر زيــت 

ّ
أن

تــبــيــعــه خـــالل الـــعـــام املــنــصــرم بـــني 18 و22 
 منتجي الزيوت يفضلون 

ّ
ليرة، مضيفًا أن

إنــتــاج زيــت الــزيــتــون ملــا يحققه مــن أربـــاح. 
ويعد أحــد أســبــاب صعود أســعــار الزيوت 
املستخدم  السماد  أسعار  ارتفاع  استمرار 
زراعيًا في الصعود من مطلع العام الجاري 
على الرغم من محاوالت من وزارة الزراعة 
املصنعة  املصانع  على  للضغط  والغابات 

للسماد للحفاظ على استقرار األسعار.
من جهته، قال سرجان أكتاش، أحد تجار 
توريد  إنــه ال مشكلة في سلسلة  التجزئة، 
ببيع  يقومون  الجملة  تجار   

ّ
لكن الــزيــوت، 

ارتفاع تكلفة  الزيوت بسعر مرتفع بحجة 
اإلنــــتــــاج فـــي ظـــل تـــراجـــع الــعــمــلــة املــحــلــيــة، 
 الزبائن يتجهون إلى املحال 

ّ
مشيرًا إلى أن

 
ّ
الكبرى مثل »بيم« و»شــوك« و»A101« ألن

أسعارها مناسبة أكثر. 
»الــعــربــي  ــتـــاش، خـــالل حــديــثــه لـــ وتـــوقـــع أكـ
الـــجـــديـــد«، أن تــســتــمــر أســـعـــار الـــزيـــوت في 
االرتـــفـــاع خـــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة بــنــســبــة قد 
 هذا االرتفاع أدى 

ّ
تزيد عن 20%، مضيفًا أن

إلى غالء بعض املخبوزات مثل »البواتشا« 
»سميط«.  والـ »أتشما« والـ

ــان ديــمــيــر )56 عـــامـــًا(،  ــرقـ ــال املــــواطــــن فـ ــ وقـ
ــــه اســتــغــنــى تــمــامــًا 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن لـــ

عن استخدام زيت الزيتون، كما عمل على 
تقليل استهالكه من الزيوت األخرى ليكون 
فـــي حـــــدود مــيــزانــيــتــه، مــطــالــبــًا الــحــكــومــة 
مباشر  بشكل  املنتجني  من  الزيوت  بشراء 
وبيعها للمواطنني بأسعار مدعمة. بينما 
قالت إليف أوزتـــورك )37 عامًا، ربــة منزل( 
ــهــا مــضــطــرة لــشــراء 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

الزيوت مهما ارتفعت  مختلف األنــواع من 
أسعارها.

عدن ـ العربي الجديد

فــي محافظة تعز )جــنــوب غرب  شهدت عــدة مناطق 
الــيــمــن(، احــتــجــاجــات على ارتــفــاع األســعــار وتــدهــور 
األوضاع املعيشية وانهيار قيمة الريال اليمني أمام 
الــعــمــالت األجــنــبــيــة. ورفـــع املــتــظــاهــرون كيس طحني 
)دقيق( على نعش، والفتات مدون عليها »الحكومة 
والتحالف والبرملان مسؤولون عن تجويع الشعب«، 

و»نار األسعار تحرق كل بيت«.
واتــهــم مــجــلــس تنسيق الــنــقــابــات واملــجــتــمــع املــدنــي 
فــي تــعــز، فــي بــيــان لــه، الــحــكــومــة، بالفشل فــي تقديم 

»أي مــعــالــجــات حــقــيــقــيــة النــهــيــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
الـــذي اكــتــوى بــنــاره جميع املــواطــنــني«، مــوضــحــا أن 
»الــحــكــومــة لــم تــصــرف بـــدل غـــالء معيشة للموظفني 
ملواكبة التصاعد املستمر في أسعار السلع الضرورية 

ملا يحقق الحد األدنى للعيش«.
ودعـــــا الـــبـــيـــان، الـــرئـــاســـة والـــحـــكـــومـــة، إلــــى »الــتــدخــل 
السريع إلنهاء مأساة املواطنني، ووضع حد النهيار 
قيمة الريال اليمني، وتفعيل البنك املركزي، وااللتفات 
إلـــــى الــــــصــــــادرات واملــــــــــوارد الــــوطــــنــــيــــة«. ولـــــم تــصــدر 
الحكومة اليمنية تعليقا على االحتجاجات، غير أنها 
تؤكد مرارا حرصها على وضع حلول لتدهور الوضع 

االقتصادي في البالد. ويشهد الريال اليمني تراجعا 
قياسيا، حيث اقترب سعر الدوالر من 1600 ريال في 
كان  أن  بعد  الحكومة،  سلطة  تحت  الــواقــعــة  املناطق 
متوسط سعر الدوالر 215 رياال قبل الحرب عام 2014.

إلـــى  املـــحـــلـــيـــة،  ــلـــة  الـــعـــمـ ــــي ســـعـــر  فـ الــــتــــراجــــع  وأدى 
احــتــجــاجــات فــي عـــدة مـــدن يمنية، ومــطــالــب شعبية 
مــتــكــررة بــضــرورة عــالج أزمـــة الــريــال اليمني، وسط 
تــحــذيــرات مــن اتــســاع رقــعــة الــجــوع والــفــقــر. ويشهد 
اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بني القوات 
عربي  عسكري  بتحالف  املدعومة  للحكومة  املوالية 
ــارة الــســعــوديــة، والــحــوثــيــني املــدعــومــني  تـــقـــوده الـــجـ

مــن إيــــران، املــســيــطــريــن عــلــى عـــدة مــحــافــظــات، بينها 
العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

املتحدة  لألمم  التابع  العاملي  األغــذيــة  برنامج  وكــان 
قد حــذر، في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني 
الــجــاري، مــن أن الــجــوع فــي اليمن ازداد لــدى شرائح 
واســعــة مــن املــجــتــمــع، بــالــتــزامــن مــع ارتــفــاع األســعــار 
عــاملــيــًا، والــغــالء الــنــاجــم عــن تــدهــور أســعــار الــصــرف. 
وقــــال الــبــرنــامــج، فــي تــغــريــدة عــبــر تــويــتــر، إن »أزمـــة 
الــيــمــن الــتــي طـــال أمـــدهـــا مـــدمـــرة ملــاليــني الــعــائــالت.. 
أسعار املواد الغذائية تستمر في االرتفاع، ما يؤدي 

إلى ازدياد الجوع«.

اليمن: احتجاجات في تعز على الغالء وانهيار العملة

قفزة في أرباح الشركات 
الصينية

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة 
اإلحصاء الصينية، أمس، تسجيل 
الشركات الصناعية الكبرى قفزة 
في إيراداتها بنسبة 42.2% على 
أساس سنوي بني يناير/ كانون 

الثاني وأكتوبر/ تشرين األول 
املاضيني، لتتجاوز 7.16 تريليونات 

يوان )1.12 تريليون دوالر(. 
وارتفعت األرباح بنسبة %43.2، 

مقارنة بعام ما قبل جائحة فيروس 
كورونا عام 2019. وفي أكتوبر/ 

تشرين األول املاضي وحده، حققت 
كبرى الشركات الصناعية أرباحًا 
بلغت 818.74 مليار يوان، بزيادة 
24.6% على أساس سنوي، وهو 

ما يتجاوز النسبة املحققة في 
سبتمبر/ أيلول البالغة 16.3%، وفق 
بيانات هيئة اإلحصاء، التي أوردتها 

وكالة »شينخوا«.

تعثر مفاوضات تجارية بين 
لندن وبروكسل

أنهى مفاوضون من بريطانيا 
واالتحاد األوروبي، الجمعة، جولة 

جديدة من املحادثات من دون 
التوصل إلى حل للصعوبات 
املتعلقة بالتجارة مع أيرلندا 

الشمالية بعد خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي. وقال وزير 

»بريكست« ديفيد فروست، إنه 
التقى نائب رئيس املفوضية 

األوروبية ماروس سيفكوفيتش 
في لندن وناقشا »مجموعة 

واسعة من القضايا التي تسبب 
صعوبات«، مضيفًا: »ما زلنا 

نرغب في حل تفاوضي«، لكنه 
حذر من أن »الفجوة بني مواقفنا 

ال تزال كبيرة«، وأن تعليق ما 
يسمى البروتوكول ال يزال خيارًا. 

وبروتوكول أيرلندا الشمالية 
م ملنع وصول البضائع غير  مصمَّ

الخاضعة للتفتيش إلى السوق 
األوروبية املوحدة واالتحاد 

الجمركي عبر أيرلندا العضو في 
االتحاد األوروبي واملجاورة أليرلندا 

الشمالية. وفرض البروتوكول 
عمليات تفتيش حدودية على 
البضائع املتجهة إلى املقاطعة 

البريطانية من بريطانيا واسكتلندا 
وويلز.  

تنامي المبادالت التجارية 
بين إيران و»إيكو«

أعلنت الجمارك اإليرانية، أمس 
السبت، أن قيمة املبادالت التجارية 

بني إيران ودول منظمة التعاون 
االقتصادي »إيكو« قفزت خالل 
األشهر السبعة األولى من العام 

اإليراني الجاري )بدأ في 21 
مارس/ آذار 2021(، بنسبة %48 
على أساس سنوي، مسجلة 9.23 

مليارات دوالر. وأشار إلى أّن 
قيمة صادرات إيران خالل الفترة 

املذكورة بلغت نحو 6 مليارات 
دوالر، وفق وكالة »إرنا«. ومنظمة 

»إيكو« تضم في عضويتها 10 
دول آسيوية، هي: أذربيجان، 

أفغانستان، أوزبكستان، إيران، 
باكستان، تركيا، تركمانستان، 

طاجيكستان، قيرغيزستان، 
كازاخستان. 

أخبار

انتعاش 
التسوق في 

أميركا

هم شرعوا 
ّ
 بيانات اإلنترنت أظهرت أن

ّ
أقبل األميركيون على املتاجر لالستفادة من عروض »بالك فرايدي« في مستهل موسم التسوق الذي يستبق األعياد، لكن

منذ أسابيع في اإلنفاق والشراء بمبالغ كبيرة خشية نقص اإلمدادات. وبعدما أبعدت جائحة كورونا، حشود املتسوقني العام املاضي، عادوا بأعداد كبيرة، 
 لقاحات كورونا أعادت الحياة في الواليات املتحدة إلى ما يقرب من طبيعتها. وحتى قبل هذه املناسبة كان املتسوقون 

ّ
يوم الجمعة املاضي، في مؤشر إلى أن

على اإلنترنت قد أنفقوا 76 مليار دوالر منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أي أكثر بـ20% مقارنة بالعام املاضي، وفق بيانات نقلتها »فرانس برس« عن 
شركة »أدوبي« للبرمجيات. وتوقع »االتحاد الوطني لتجار التجزئة« ارتفاع اإلنفاق اإلجمالي بنسبة 10.5% وصواًل إلى 859 مليار دوالر في موسم التسوق.

اقتصاد
Sunday 28 November 2021
األحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  23  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2645  السنة الثامنة
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الجزائر ـ حمزة كحال

حملت األسابيع األولى من نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي الــجــاري، األخــبــار الــتــي تطلع إليها 
مزارعو الجزائر، وانتظروها كثيرًا منذ أكثر 
من سنة، بعد جــود السماء بأمطار وثلوج 
القمح  منتجي  معنويات  أنعش  مــا  كثيفة، 
والخضر والفواكه، الذين يعلمون أن زراعة 
تعّول  منها،  كبير  جــزء  في  املتوقفة،  البالد 
على الغيث الـــذي طــال انــتــظــاره فــي املوسم 
التساقطات،  هــذه  وتأتي  الحالي،  الفالحي 
لتعيد األمل للفالحني الذين يريدون تدارك 

ما فاتهم إلنقاذ املحاصيل.
واعــتــبــر املــــزارع عــمــار بــغــداد، فــي حــديــثــه لـ 
املطرية  التساقطات   

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي 

ــب، مــا  ــاســ ــنــ ــأتــــي فــــي الــــوقــــت املــ األخـــــيـــــرة تــ
الــحــرث  املـــزارعـــني عــلــى  سيمكن مــن تحفيز 

والزرع، تحسبًا لحصاد مايو/أيار 2022. 
 »هذه األمطار والثلوج، ستدفع 

ّ
وأضاف أن

املزارعني الذين تأخروا في حرث األرض إلى 
الــلــحــاق بــاملــوســم الـــزراعـــي، خــصــوصــًا بعد 
تسجيلهم لخسائر في موسم 2020/ 2021 

القاهرة ـ عبداهلل عبده

أربــــك قــــرار حــكــومــي فــي مــصــر بــفــرض رســوم 
املستوردة،  املحمولة  الهواتف  على  جمركية 
ــواتــــف، إذ امـــتـــنـــع مـــــــــوردون عــن  ــهــ أســــــــواق الــ
الــتــوزيــع وأغــلــقــت مــتــاجــر أبـــوابـــهـــا، انــتــظــارًا 
أقرتها  التي  الرسوم  بناء على  لرفع األسعار 

الحكومة. 
وقال مسؤول في إحدى الشركات العاملة في 
الجنوبية  الكورية  توزيع هواتف سامسونغ 
الكبار   بعض املوزعني 

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ

ــع املـــســـاحـــات املــــزروعــــة بسبب  ــراجـ جـــــراء تـ
ــاه، وانــخــفــاض كــمــيــة الــقــمــح في  ــيـ نــقــص املـ

الهكتار الواحد بـ 50 باملائة«.
وشــهــد نــوفــمــبــر الـــجـــاري ونــهــايــة أكــتــوبــر/ 
كـــبـــيـــرًا  تـــســـاقـــطـــًا  املـــــاضـــــي  األول  تــــشــــريــــن 
املوسم  بــدايــة  تراجعت منذ  التي  لــأمــطــار، 
الزراعي بنسبة فاقت 60 في املائة عن العام 
مــا قبل املــاضــي 2019، ونحو 80 فــي املائة، 

مقارنة باألعوام السابقة.
التقني في الشؤون  إلــى ذلــك كشف الخبير 
 »منسوب 

ّ
الجوية، عبد الحكيم بساطي، أن

تــســاقــط األمــــطــــار فـــي نــوفــمــبــر تـــعـــدى 200 
مليمتر، في حني أن املعدل في السنوات ما 
وبالنسبة  مليمتر،   100 هــو  املــاضــيــة  قــبــل 
ــانـــون األول املــقــبــل، ارتــفــعــت  لــديــســمــبــر/ كـ
التقديرات من 50 ملم - 80 ملم العام املاضي، 
إلــــى 300 مــلــم مــقــابــل 111 مــلــم كــمــعــدل في 

السنوات األخيرة«. 
 »النسبة 

ّ
»العربي الجديد« أن وأكد بساطي لـ

معدل  مقابل  مليمتر   500 تتعدى  السنوية 
مليمترًا سنة 2017، و630   680 بلغ  سنوي 

ملم سنة 2018، و250 ملم سنة 2019«.

امتنعوا عن البيع، انتظارًا لأسعار الجديدة، 
رغم أنهم ما زالوا يتلقون املوبايالت )الهواتف 
النقالة( باألسعار القديمة، مشيرا إلى جمود 
السوق رغم موسم املبيعات الذي يتزامن مع 

حسومات »الجمعة البيضاء«. 
عددها  في  نشرت  الرسمية،  الجريدة  وكانت 
ــرارًا رئاسيًا  الـــصـــادر يـــوم االثــنــني املـــاضـــي، قــ
بــتــعــديــل بــعــض فـــئـــات الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة، 
بـــفـــرض رســـــوم جــمــركــيــة بــنــســبــة 10% ألول 
مـــرة عــلــى أجـــهـــزة الــهــواتــف املــحــمــولــة أو أّي 
ــل الـــدولـــة. وقــال  شــبــكــات السلكية أخـــرى داخـ
لتجارة أجهزة  الــحــداد، صاحب محل  إســالم 
 شــركــات 

ّ
املــحــمــول فــي الــعــاصــمــة الــقــاهــرة، إن

الــتــوزيــع وكــبــار تــجــار الــجــمــلــة أوقـــفـــوا إمـــداد 
تجار التجزئة بــأّي أجهزة جــديــدة، إلــى حني 
بعد فرض  الجديدة  باألسعار  قــوائــم  صــدور 
األســعــار  ارتــفــاع  متوقعًا  الجمركية،  الــرســوم 
بنسب تصل إلى 25%، رغم حركة الركود التى 
الرسمية  البيانات  وتظهر  األســـواق.  تضرب 
في  الضريبية  اإليـــــرادات  مساهمة  نسبة   

ّ
أن

إيــرادات املوازنة املصرية بلغت 78.8% خالل 
األشهر األربعة األولى من العام املالي الحالي، 

وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد أطــلــقــت عــمــلــيــة دعــم 
عــمــلــيــات الــــري بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الــفــالحــني 
املــنــتــجــني لــلــزيــتــون والــتــفــاح والــخــضــروات 
فـــي الــبــيــوت الــبــالســتــيــكــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
كما  والشعير،  كالقمح  الحبوب  محاصيل 
أعلنت عــن دعــم األعـــالف، وذلــك ملساعدتهم 
التي  الجفاف  موجة  مخلفات  مواجهة  فــي 

مست البالد طيلة 2020 و2021.
وتخص العملية الرّي العادي، والرّي بتقنية 
التقطير، كما تخص شراء مضخات اآلبار، 
دينار  ألــف   120 الدعم بحوالي  كلفة  وتقدر 
)900 دوالر(، فيما بلغ دعم إقامة األحواض 
 400 إلــى  مــا يصل  بالستيك  بغشاء  املائية 

ألف دينار )3000 دوالر(.
وإذا كانت أمطار نوفمبر فأل خير وجرعة 
ــبـــوب  أوكــــســــجــــني بـــالـــنـــســـبـــة ملـــنـــتـــجـــي الـــحـ
والـــقـــمـــح، إذ تــعــطــيــهــم فــرصــة ثــانــيــة لبعث 
الحصاد  لحملة  تمهيدا  الــقــمــح  محاصيل 
ــزارعـــني منتجي  ــهــا أدخــلــت املـ

ّ
الــقــادمــة، فــإن

عقارب  مع  في سباق  والفواكه  الخضروات 
الـــزمـــن، بــالــنــظــر العــتــمــادهــم عــلــى الـــزراعـــة 

املوسمية اآلنية.

ــذي بـــدأ فـــي يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، مقابل  الــ
75% في العام املالي السابق 2021-2020.

وقـــــال وزيـــــر املـــالـــيـــة املـــصـــري مــحــمــد مــعــيــط، 
الثاني  مــن نوفمبر/ تشرين  فــي وقــت سابق 
الـــجـــاري، إن إجــمــالــي اإليـــــرادات فــي الحساب 
السنة  عــن  للدولة  العامة  للموازنة  الختامي 
يونيو/ بنهاية  انقضت   (  2021-2020 املالية 

تـــريـــلـــيـــونـــًا و108.6  بـــلـــغ  ــــي(  ــــاضـ املـ ــــران  ــزيـ ــ حـ
تقريبا(،  دوالر  مــلــيــار   70.6( جنيه  مــلــيــارات 
منها 834 مليار جنيه حصيلة ضريبية، بما 
يمثل نسبة 75% من اإليرادات العامة، بزيادة 
تــقــدر بـــــ97 مــلــيــار جــنــيــه مــقــارنــة مــع حصيلة 
السنة املالية 2019-2020 البالغة 736.9 مليار 
الناجمة  الترقب  حــالــة   

ّ
إن تــجــار  وقـــال  جنيه. 

عن قــرار فرض رســوم جمركية على الهواتف 
التجار منتجات  املحمولة وعــدم توريد كبار 
جديدة إلــى املحالت، دفــع بعض تجار شارع 
ــواتـــف  ــهـ ــبــــر ســــــوق لـــبـــيـــع الـ ــز، أكــ ــزيــ ــعــ ــد الــ ــبـ عـ
الــقــاهــرة، إلــى إغــالق متاجرهم،  املحمولة فــي 
إلى حني صدور قوائم باألسعار الجديدة من 
مبيعات  وسجلت  واملـــوزعـــني.  الــشــركــات  قبل 
فــي مصر 1.8 مليون وحــدة  املحمول  أجــهــزة 
املـــاضـــي 2020، فـــي حـــني يتوقع  الـــعـــام  خـــالل 
ــفـــاع حــجــم املــبــيــعــات إلـــى مــلــيــونــي وحـــدة  ارتـ
الشعبة  ملؤشرات  وفقًا  الجاري  العام  بنهاية 
الـــعـــامـــة لـــتـــجـــار املـــحـــمـــول. وبـــلـــغـــت مــبــيــعــات 
الربع األول من 2021  الــوحــدات املباعة خــالل 
نحو 378 ألــف وحــدة، مقابل 300 ألــف وحدة 
خالل نفس الفترة من العام املاضي، وتصدرت 
شركة »سامسونغ« الكورية الجنوبية القائمة 
بنسبة  األمــيــركــيــة  ــل«  »أبــ ثــم   ،%20.3 بنسبة 
في  الصينية  »شـــاومـــي«  حــلــت  فيما   ،%15.5
املرتبة الثالثة بـ 12.9%، ثم »فيفو« و»أوبــو« 
 منهما، بينما 

ّ
الصينيتان بنسبة 10.2% لكل

اســتــحــوذت بــاقــي الــشــركــات عــلــى 30.9% من 
إجمالي املبيعات.

مصر: رسوم حكومية تعطل مبيعات الهواتفاألمطار تنقذ زراعة الجزائر

خام برنت 
يخسر %11.5 

في يوم واحد

القاهرة ـ العربي الجديد 
موسكو ـ رامي القليوبي

أربــكــت نسخة مــتــحــورة جــديــدة من 
فيروس كورونا باسم »أوميكرون«، 
ظــهــرت فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، أســـواق 
ــالـــم لــتــشــهــد اضـــطـــرابـــًا حــــــادًا فــــي نــهــايــة  الـــعـ
ــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي،  تـــعـــامـــالت األســــبــــوع يـ
الــدول  وســط خــطــوات متسارعة فــي مختلف 
استقبال  السفر تمنع  فــرض قيود على  نحو 
املسافرين من عدة دول أفريقية، بينما تتسع 
رقعة تداعيات ظهور املتحور الجديد لتطاول 
دواًل عــربــيــة عــلــى رأســهــا مــصــر الــتــي تعيش 

حالة طوارئ.
»العربي الجديد« إن  وقالت مصادر حكومية لـ
اللجنة العليا إلدارة أزمة فيروس كورونا، في 
حالة طوارئ على مدار الساعة، واتخذت عدة 
العاملية  الــصــحــة  إعـــالن منظمة  بــعــد  ــرارات  ــ قـ
يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، عـــن املــتــحــور الــجــديــد 

»أوميكرون«.
املصرية  الحكومة  أن  إلــى  املــصــادر  ــارت  وأشــ
ــذا الــنــوع  تــخــشــى مـــن أن يــتــســبــب انـــتـــشـــار هــ
الجديد من الفيروس في اتخاذ قرار باإلغالق 
مرة أخرى، أو في أن يؤدي إلى وضع مصر في 
قائمة الدول الحمراء، باملزيد من دول العالم، 
وبالتالي التأثير على االقتصاد الذي يعاني 
2020، بسبب  مــنــذ  الــجــائــحــة  بــســبــب   

ً
أصـــــال

من  وغيره  السياحي  القطاع  ــرادات  إيـ ضعف 
القطاعات.

ــيـــد، وزيــــــــرة الــتــخــطــيــط  ــالــــة الـــســـعـ وأكــــــــدت هــ
والتنمية االقتصادية في بيان، أمس السبت، 
أن قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة يـــحـــتـــل أهـــمـــيـــة خــاصــة 
بــالــنــســبــة لــالقــتــصــاد املـــصـــري لـــعـــدة أســبــاب 
ــيـــكـــي يــتــمــيــز  ــنـــامـ ــاع ديـ ــطــ ــــي أنــــــه قــ تـــتـــمـــثـــل فـ
ــعــــدالت الـــنـــمـــو وكـــبـــر مــســاهــمــتــه  بـــارتـــفـــاع مــ
اإلجمالي،  املحلي  الناتج  نمو  فــي  القطاعية 
كــمــا أنـــه يمثل أحـــد املـــصـــادر الــرئــيــســة للنقد 
األجــنــبــي، إلـــى جــانــب تــمــيــز الــقــطــاع بــاتــســاع 
طـــاقـــتـــه االســتــيــعــابــيــة لــلــعــمــالــة بـــمـــا تــهــيــئــه 
الفندقية والسياحية من فرص عمل  منشآته 
السياحي  القطاع  اتصاف  عن   

ً
عــديــدة، فضال

املــكــانــي المــتــداد أنشطته ملناطق  بــاالنــتــشــار 
صـــحـــراويـــة غــيــر آهـــلـــة بــالــســكــان مــمــا يسهم 
في زيــادة رقعة املعمور املصري، عــالوة على 
تنامي العالقات التشابكية للقطاع وارتباطها 
التي  األخــرى  القطاعات  من  بالعديد  الوثيق 

تمد األنشطة السياحية باملدخالت.
فــي الــوقــت ذاتــــه قــــررت الــلــجــنــة الــعــلــيــا إلدارة 
أزمة فيروس كورونا، الجمعة، وقف الطيران 
املباشر من وإلى جنوب أفريقيا، على خلفية 
مـــا أعــلــنــتــه مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، بــشــأن 
 
ّ
أن اعتبرت  والــذي  لكورونا،  الجديد  املتحور 

مــن الــضــروري اتــخــاذ اإلجــــراءات االحتياطية 
تجاهه.

طوارئ في مصر
وأشار املتحدث باسم مجلس الوزراء املصري 
ــــدول  ــددًا مــــن الـ ــ ــنـــاك عــ ــــى أن هـ ــادر ســـعـــد، إلـ ــ نــ
وتتضمن  اإلجــــراءات،  مــن  بقائمة  املستهدفة 
ــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا، ولـــيـــســـوتـــو،  ــك الــــــــــدول: جــ ــلـ تـ
وبــــوتــــســــوانــــا، وزيــــمــــبــــابــــوي، ومـــوزمـــبـــيـــق، 
ونــامــيــبــيــا، واســواتــيــنــي، إذ مــن املــقــرر إجـــراء 
اخـــتـــبـــار فــحــص الـــحـــامـــض الــــنــــووي الــســريــع 
للقادمني مــن تلك الـــدول عــن طــريــق الــرحــالت 
ــال ظهور  غــيــر املــبــاشــرة )تـــرانـــزيـــت(، وفـــي حـ

نفس  على  الــراكــب  حــالــة موجبة سيعود  أي 
القادم عليها، أما حال كان االختبار  الطائرة 
ســالــبــا فــيــقــوم بعمل حــجــر ذاتـــي مــنــزلــي ملــدة 
سبعة أيــام، ويتم إجــراء اختبار »بي سي ار« 
متابعته  كما تستمر  الحجر،  مــدة  نهاية  فــي 
ملدة سبعة أيام أخرى عن طريق فريق الحجر 
الــصــحــي حــتــى نــهــايــة املــــدة الــقــصــوى لفترة 

حضانة الفيروس.
ـــاف ســـعـــد، أنـــــه ســـــوف تــخــطــر خــطــوط  ـــ وأضــ
بـــاإلجـــراءات، خصوصًا ما  الــطــيــران  ومكاتب 
يــتــعــلــق بـــضـــرورة تــوقــيــع الـــراكـــب عــلــى قــبــول 

إجراءات الحجر الذاتي قبل الركوب.
الـــطـــوارئ الــتــي تعيشها مصر،  وتــأتــي حــالــة 
 اختبارًا 

ّ
بعد أن أعلنت الحكومة البلجيكية، أن

أظهر إيجابية إصابة شخص واحد باملتحور 
الجديد لفيروس كورونا، فيما قال مارك فان 
الــرائــد في بلجيكا  الفيروسات  رانــســت، عالم 
 املريض 

ّ
الذي اكتشف الحالة، في تغريدة، إن

كـــان غــيــر مــحــصــن وســافــر مــؤخــرًا مــن مصر. 
وذكــرت شبكة »ايه بي سي نيوز« األميركية، 
 اإلصــــابــــة األولـــــــى فــــي أوروبــــــــا بــاملــتــحــور 

ّ
أن

من  بلجيكا  إلــى  لسيدة سافرت  الجديد، هي 
مصر عبر إسطنبول، وظهرت عليها األعراض 
بعد 11 يومًا من عودتها ولم يتم تطعيمها. 
اخــتــبــار  نــتــائــج   

ّ
إن وقــــال مــســؤولــون للشبكة 

 
ّ
وإن »سالبة«،  جــاءت  لكورونا  أسرتها  أفــراد 

السيدة ليست في حالة تهدد حياتها.

أدنى مستوى للروبل
الروسي منذ إبريل

املــتــحــور  الــعــاملــيــة إزاء  الـــهـــواجـــس  وتـــتـــزايـــد 
الجديد، بينما ضربت هذه الهواجس أسواق 
النفط واألسهم والعمالت. وفي روسيا أنهت 
األســبــوع  تــعــامــالت،  الــروبــل  الوطنية  العملة 
أدنــى  تــراجــع ملحوظ، مسجلة  املــاضــي، على 
مــســتــوى لــهــا مــنــذ إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي، 
 في 

ً
حيث اقترب الدوالر من مستوى 76 روبال

بورصة موسكو، يوم الجمعة.
للتحليل  »ألباري«  نائبة رئيس مركز  وقالت 
عمالت  إن  ميلتشاكوفا،  ناتاليا  واملعلومات، 
األسواق الناشئة، مثل الروبل الروسي والليرة 
انــتــهــاء جائحة  بــعــد  إال  لــن تستقر  الــتــركــيــة، 
القطاعات  على  بظاللها  تلقي  الــتــي  كــورونــا 
السياحة والسفر والطلب على  الحيوية مثل 
في  ميلتشاكوفا  وأضـــافـــت  والــنــفــط.  الـــوقـــود 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »ســتــتــكــرر مثل  حــديــث لـــ
هذه املواقف بني الحني واآلخــر طاملا لم تنته 
اكتشاف نسخة جديدة  أثــر  كــورونــا.  جائحة 
الــنــاشــئــة، وقد  على أســعــار النفط واألســــواق 
يؤدي إلى حاالت جديدة لفرض نظام اإلغالق 
وقيود على حركة الطيران، ويقلل الناس من 
حــركــة الــســفــر. وحـــدث آخـــر تــهــاو لــلــروبــل في 
خــريــف عـــام 2020، حــني المـــس الــــدوالر عتبة 

.»
ً
الـ80 روبال

وعــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ظــــهــــور الـــنـــســـخـــة املـــتـــحـــورة 
الـــجـــديـــدة، قـــــررت روســـيـــا فــــرض قـــيـــود على 
دخـــول األجــانــب املقيمني فــي جــنــوب أفريقيا 
وبـــوتـــســـوانـــا ولــيــســوتــو وغــيــرهــا مـــن الــــدول 
الفيدرالية  الهيئة  توجيه  تــم  كما  األفريقية، 
بوتريب  »روس  املستهلك  لحماية  الــروســيــة 
اخـــتـــبـــارات  بــــإجــــراء  الــنــقــل  نــــــــادزور« ووزارة 

كورونا للروس القادمني من هذه الدول.
وفــــي هــــذه الــــظــــروف غــيــر املـــســـتـــقـــرة، تنصح 
املــدخــرات  الــروســيــة أصــحــاب  املالية  الخبيرة 
بتوزيعها بني الدوالر وعمالت الدول الناشئة 
ــار الــــفــــائــــدة املــتــجــهــة  ــ ــعـ ــ ــــن أسـ لــــالســــتــــفــــادة مـ
ــاع، وذلــــك بــاملــنــاصــفــة فـــي الــحــالــة  ــفــ إلــــى االرتــ
الروسية، أو بنسبة 75% للدوالر و25% لليرة 
الــتــي قـــررت خفض أســعــار الفائدة  فــي تركيا 

بداًل من رفعها.  
ومــن أجــل حماية مــدخــرات مــحــدودي الدخل، 
اقترح املصرف املركزي الروسي في منتصف 
األسبوع املنصرم، استحداث حسابات خاصة 
ذات أسعار فائدة مرتبطة بمستوى التضخم 
ــان املــصــرف  أو ســعــر الــفــائــدة األســـاســـيـــة. وكــ
املركزي الروسي بدأ منذ مارس/آذار املاضي، 
برفع سعر الفائدة األساسية تدريجيا، لتصل 
إلى 7.5% حاليا مقابل 4.25% في بداية العام، 
التضخم  تنامي مخاطر  إلــى  قــراراتــه  مرجعًا 
بعد تعافي النشاط االقتصادي من تداعيات 

جائحة كورونا.

 تراجع حاد ألسعار النفط 
لــكــن املــتــحــور الــجــديــد مـــن كـــورونـــا قـــد يعيد 
االضــطــرابــات إلـــى األســــواق الــعــاملــيــة، خاصة 
إذ  الــخــام.  النفط  السلع األولــيــة وعلى رأسها 
تــراجــعــت أســـعـــاره بــشــكــل حــــاد، يـــوم الجمعة 
املـــاضـــي، مــتــأثــرة بــمــخــاوف تــتــعــلــق بــتــضــرر 

الطلب العاملي.
تسليم  برنت  لخام  اآلجلة  العقود  وتراجعت 
يناير/ كانون الثاني املقبل بنسبة تبلغ نحو 
وهــو  لــلــبــرمــيــل،  دوالرا   73 نــحــو  إلـــى   %11.5
املاضي.  أيلول  أدنــى سعر منذ 16 سبتمبر/ 
كما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط 
لـــيـــتـــداول عــنــد حـــوالـــي 68.7  األمـــيـــركـــي %12 
دوالرًا للبرميل، وهو األدنى منذ 10 سبتمبر/ 

أيلول. 
ويــــأتــــي االنـــخـــفـــاض قـــبـــل اجـــتـــمـــاع لــتــحــالــف 
»أوبــــــــــك+« الــــــذي يـــضـــم الـــــــدول األعــــضــــاء فــي 
ــك وكـــبـــار املــنــتــجــني مـــن خــارجــهــا  مــنــظــمــة أوبــ
عــلــى رأســهــم روســيــا فــي 2 ديــســمــبــر/ كــانــون 
األول املقبل التخاذ قرار بشأن سياسة اإلنتاج 

لشهر يناير/ كانون الثاني 2022.
ويتجه تحالف »أوبــك+« الــذي يضم 23 دولة 
بــقــيــادة املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بشكل 
متزايد التخاذ قرار بالتخلي عن خطط زيادة 
ــبــــوع املـــقـــبـــل، وفــقــًا  إنـــتـــاج الــنــفــط خــــالل األســ
ملــنــدوبــني طــلــبــوا عـــدم الــكــشــف عــن هوياتهم، 

بحسب وكالة »بلومبيرغ« األميركية.
قــال بــوب مكنالي، رئيس مجموعة »رابــيــدان 
إنــيــرجــي« االســتــشــاريــة، الـــذي عــمــل مــســؤواًل 
ســابــقــًا فـــي الــبــيــت األبـــيـــض: »ظـــهـــور متحور 
جديد لفيروس كورونا، بمقدوره التسبب في 
إغـــالق وقــيــود سفر متجددة،  إجـــراء عمليات 
هــو تــحــديــدًا نـــوع الــتــغــيــر فــي ظـــروف الــســوق 
ــد يــــــؤدي إلـــــى انــــحــــراف الــــــــــوزراء عــن  الــــــذي قــ

خطتهم لزيادة إنتاج النفط«.
ــــك«  ــان مــنــتــجــو »أوبـ ــررة، كــ ــقــ وفـــقـــًا لــلــخــطــة املــ
ــــف بــرمــيــل  ألـ وشــــركــــاؤهــــم ســيــضــيــفــون 400 
أخــــرى يــومــيــًا لــلــســوق خــــالل يــنــايــر/ كــانــون 
الـــثـــانـــي املـــقـــبـــل، فـــي ظـــل ســعــيــهــم الســتــعــادة 
اإلنتاج الذي توقف خالل انتشار الوباء العام 
املــاضــي تــدريــجــيــًا. وكــانــوا يــدرســون بالفعل 
وقف تلك الزيادة مؤقتًا بعد أن تزّعم الرئيس 
األمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن ســلــســلــة إفــــراجــــات عن 
مخزونات النفط اإلستراتيجية في دول عدة، 

مــن أجــل تــرويــض أســعــار البنزين والتضخم 
ر وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 

ّ
املــســتــشــري. وحـــــذ

أن أســواق  العزيز بن سلمان، من  األمير عبد 
النفط الخام العاملية بصدد العودة إلى تحقيق 
فــائــض فــي الــعــرض خــالل الشهر املــقــبــل، وأن 
العدوى  للخطر بسبب حــاالت  الطلب ُعرضة 
الجديدة. وأشار بحث داخلي ملنظمة »أوبك« 
العام  أوائــل  إلــى فائض كبير يتشكل بحلول 
املــقــبــل، وسيستمر هــذا الــفــائــض فــي الــزيــادة 
وشركاؤها  املتحدة  الــواليــات  استخدمت  إذا 

احتياطياتهم االستراتيجية.

خسائر لألسهم وبيتكوين تهبط %28
وطاولت املخاوف من املتحور الجديد أسواق 
األســـهـــم فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، إذ سجل 
مؤشر »ستاندرد آند بورز 500« في بورصة 
نــيــويــورك، أســـوأ يــوم لــه منذ فــبــرايــر/ شباط 
ــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي، مــنــخــفــضــًا  ــ املــــاضــــي، يـ
بنسبة 2.3% وتراجع مؤشر ناسداك املجمع 
أســواق األسهم األوروبــيــة  2.2%، كما هبطت 
تــــتــــراوح بـــني 3% و5%، حــيــث هــزت  بــنــســبــة 
وقــال  املالية.  األوراق  اليقني ســوق  عــدم  حالة 
محللون وفق صحيفة نيويورك تايمز، أمس، 
إن الــتــقــلــبــات املـــتـــزايـــدة قـــد تــســتــمــر مـــع قــيــام 

الدول بتقييم مخاطر املتحور الجديد.
ولــــم تــقــتــصــر الــخــســائــر عــلــى أســــــواق الــنــفــط 
الوطنية، وإنــمــا طاولت  والــعــمــالت  واألســهــم 
عــمــلــة بيتكوين  إذ هــــوت  املـــشـــفـــرة.  الــعــمــالت 
ألــف  إلــــى 53.6  بــنــســبــة %28  األشـــهـــر عــاملــيــا 
دوالر، بينما كانت قد المست مستوى 70 ألف 
دوالر في وقت سابق من الشهر الجاري، كما 

فقدت »إيثر« 13% من قيمتها السوقية.
وبينما تتزايد املخاوف من عودة إرهاصات 
فإن  كــورونــا،  جائحة  عــن  الناجمة  الخسائر 
ــظــِهــر أن ســكــان الــكــثــيــر مـــن دول 

ُ
املـــؤشـــرات ت

الــعــالــم الســيــمــا فـــي االقـــتـــصـــادات الــكــبــرى لم 
يـــعـــودوا عــلــى اســتــعــداد لــتــحــمــل اضــطــرابــات 
 
ّ
جــديــدة تــشــهــدهــا حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، كــمــا أن

مــخــاوفــهــم مـــن الـــفـــيـــروس تــراجــعــت إلــــى حد 
كبير. فقد عادت العديد من هذه االقتصادات 
إلــــى الــنــمــو مـــع انـــتـــشـــار الـــلـــقـــاحـــات املـــضـــادة 
للفيروس مطلع العام الجاري وعاد االنتعاش 
إلى مختلف القطاعات على رأسها السفر ما 

زاد الطلب بقوة على جميع املنتجات.

»أوميكرون« يفزع العالم: أضـرار للسياحة والنفط واألسهم

كورونا،  من  جديد  متحور  ظهور  أصاب 
أسواق العالم بالفزع، بعدما تسببت قيود 
جديدة على السفر في هبوط حاد ألسعار 

بداية  منذ  خسارة  أكبر  مسجلة  النفط، 
العام، وتعرض أسواق األسهم والعمالت 
فضال  عنيفة،  لهزة  والمشفرة  التقليدية 

عن ارتباك في الدول التي كانت تعول على 
مصر.  منها  لطبيعتها،  السياحة  عودة 
ظهور  مشاهد  الحالية  األجواء  وتعيد 

لم يعد سكان  بينما  كورونا مطلع 2020، 
لتحمل  استعداد  على  الدول  من  الكثير 

اضطرابات جديدة

اإليرادات الضريبية ساهمت 
بنسبة 78.8% من الموازنة 

خالل 4 أشهر

مؤشرات
األسواق

خط الغاز الجزائري
وافقت مجموعة الطاقة 
اإليطالية إيني على بيع 
حصتها  مــن   %49.9
في خطوط أنابيب استراتيجية 
تـــنـــقـــل الــــغــــاز الــــجــــزائــــري إلـــى 
للغاز  سنام  ملجموعة  إيطاليا 
مقابل 385 مليون يورو )436 
بحسب  وذلـــك  دوالر(،  مــلــيــون 
ــان، أمـــس  ــتــ ــــشــــركــ ــه ال ــتـ ــالـ مــــا قـ
ــرت الــشــركــتــان  ــ ــ الـــســـبـــت. وذكـ
الغاز  خطوط  ستديران  أنهما 

معًا.

ــجــاري  ــت الـــمـــيـــزان ال
القطري

ــزان  ــيــ ــائــــض املــ قـــفـــز فــ
ــلـــعـــي  ــاري الـــسـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
لــلــدولــة الــقــطــريــة، الــذي 
ــــن إجـــمـــالـــي  ــرق بــ ــ ــفــ ــ ــ يـــمـــثـــل ال
الــصــادرات والـــــواردات، بنسبة 
أكــــتــــوبــــر/  خــــــــال   %200.6
تشرين األول املاضي، مدفوعا 
قياسا  للصادرات  كبير  بنمو 
ــام  ــعـ ــة مــــن الـ ــلـ ــاثـ ــمـ ــتـــرة املـ ــفـ ــالـ بـ

املاضي.
التخطيط  لــجــهــاز  بــيــان  وقــــال 
ــدر الـــســـبـــت،  ــ واإلحــــــصــــــاء، صــ
الـــتـــجـــاري  املــــيــــزان  ــائـــض  إن فـ
وصـــل إلـــى 21.2 مــلــيــار ريـــال 
)الــدوالر يــوازي 3.64 ريــاالت(، 
املـــاضـــي مرتفعا  أكــتــوبــر  فـــي 
بنحو 14.1 مليار ريــال أي ما 
نسبته 200.6 في املائة مقارنة 
بالشهر املماثل من عام 2020، 
وبــمــقــدار 2.1 مــلــيــار ريــــال أي 
 
ً
مقارنة املائة  في   10.9 بنسبة 
ــع شـــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـــلـــول  ــ مـ

املاضي.

»ستارلينك« 
في الهند

ــت الـــــحـــــكـــــومـــــة  ــ ــبــ ــ ــ ــل ــ طــ
ــــهــــنــــديــــة مـــــن شـــركـــة  ال
ســتــارلــيــنــك لــخــدمــات 
ــة لـــشـــركـــة  ــعــ ــابــ ــتــ ــ ــت ال ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ اإلنـ
ــلـــفـــضـــاء  »ســــبــــيــــس إكــــــــــس« لـ
األميركي  للملياردير  اململوكة 
لإلطار  االمتثال  ماسك،  أيلون 
تقديم  قــبــل  لــلــبــاد  التنظيمي 
األقمار  عبر  اإلنترنت  خدمات 

الصناعية.
وقـــال بــيــان لـــوزارة االتــصــاالت 
امتاك  لعدم  نظرا  إنــه  الهندية 
املطلوب،  التصريح  ستارلينك 
ــح الـــــجـــــمـــــهـــــور بــــعــــدم  ــ ــــصـ ــنـ ــ يـ
الشركة  في خدمات  االشتراك 
التي يتم اإلعــان عنها. وقالت 
ــل اإلعـــــــام إن  ــائــ ــر وســ ــاريـ ــقـ تـ
ــــس تــقــبــل  شــــركــــة ســـبـــيـــس إكــ
الـــطـــلـــبـــات املــســبــقــة لـــإلصـــدار 
مقابل  الــخــدمــة  مــن  التجريبي 
ــرداد  ــ ــتـ ــ ــــاسـ وديــــــعــــــة قــــابــــلــــة لـ
روبــيــة   7400 بقيمة  بــالــكــامــل 

)99 دوالرا(.

قمح لمصر
العامة  الهيئة  أصــدرت 
لــلــســلــع الــتــمــويــنــيــة في 
ــر )حــــكــــومــــيــــة(  ــ ــــصـ مـ
ــــشــــراء كــمــيــة غــيــر  مــنــاقــصــة ل
محددة من القمح من موردين 
ــفــتــرة  عـــاملـــيـــن لــلــشــحــن فــــي ال
الــتــاســع إلــى العشرين من  مــن 

يناير/ كانون الثاني املقبل.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه 
ينبغي تقديم عروض تتضمن 
الدفع عند االطــاع، وإن املوعد 
ــعـــروض هو  الــنــهــائــي لــتــلــقــي الـ

يوم االثنن.

تسبب قرار حكومي 
في مصر يقضي بفرض 

رسوم جمركية بنسبة 
10% على واردات 

الهواتف المحمولة، في 
جمود المبيعات المحلية

متفرقات اقتصادية

تراجع المساحات المزروعة )فرانس برس(

مسافرون في مطار أوليفر ريجنالد تامبو في جوهانسبرغ )فرانس برس(

متداول في بورصة نيويورك )فرانس برس(

تحقيق

وزاري  مؤتمر  أول  األخيرة،  اللحظة  في  العالمية،  التجارة  منظمة  أرجأت 
للقلق،  المثيرة  »أوميكرون«  المتحور  ظهور  بسبب  سنوات،  أربع  منذ  لها 
ما يحبط اآلمال بإعادة إطالق أعمال المنظمة. وبعد اجتماع طارئ، يوم 
الجمعة، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، على 
تأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر »إلى أجل غير مسمى« في أعقاب انتشار 
حكومات  دفعت  التي  كورونا،  فيروس  من  الجديدة  المتحورة  النسخة 
كثيرة إلى فرض قيود مشددة على السفر، ما سيمنع العديد من الوزراء 
من التوجه إلى جنيف، وفق ما نقلت »فرانس برس« عن المنظمة. وكان 
مفترضًا أن يُشارك في المؤتمر 4 آالف شخص، من 30 نوفمبر/تشرين الثاني 

إلى 3 ديسمبر/كانون األول.

إرجاء مؤتمر منظمة التجارة العالمية

Sunday 28 November 2021 Sunday 28 November 2021
األحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  23  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2645  السنة الثامنة األحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  23  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2645  السنة الثامنة


