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إخفاق إثيوبيا يحمي مياه السودان
الخرطوم ـ هالة حمزة

قالت مصادر سودانية إن خطوات 
التي  النهضة  لــســد  الــثــانــي  املـــلء 
بــدأتــهــا إثــيــوبــيــا قــبــل نــحــو شهر 
لم تؤثر سلبًا على السودان، وأيد خبراء في 
الري والسدود ما ذهبت إليه املصادر حيث 
أكدوا لـ »العربي الجديد« أن الفيضان املبكر 
الهضبة  فــي  التي هطلت  الكثيفة  واألمــطــار 
اإلثيوبية أديــا إلى امتصاص األثــر السالب 
الكبير الــذي كــان متوقعًا على الــســودان من 
جراء عملية امللء الثاني للسد والذي بدأ في 

يوليو/ تموز الحالي. 
وقال الناطق الرسمي، الوزير املفوض بملف 
سد النهضة في وزارة الخارجية السودانية 
السفير عــمــر الـــفـــاروق لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــــن ضـــمـــانـــات  ــا عـ ــيــ إن الــــــســــــودان يـــبـــحـــث آنــ
لعدم تــضــرره مــن الــســد، مــشــددا على أهمية 
ــفـــاق مـــلـــزم مـــع إثــيــوبــيــا حــولــه  الــتــوصــل التـ

حفاظا على الحقوق املائية. وأشار الفاروق 
إلــى عــدم وجـــود خسائر لــلــســودان مــن املــلء 
التي هطلت  الغزيرة  األمطار  بسبب  الثاني 
والــفــيــضــان املــبــكــر. واعــتــبــر خــبــيــر الــســدود 
أنـــه ال توجد  الــســودانــي أبـــو بــكــر مصطفى 
لعدم وصول  الثاني  املــلء  تذكر من  خسائر 

بناء السد إلى االرتفاع املتوقع. 
وشــــرح لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه كــــان من 
املــفــتــرض ان يتم بــنــاء الــجــزء األوســـط منه 
مــتــرًا  ــــى 594  الـ مـــســـتـــوى 574  مــــن  ورفــــعــــه 
مكعبًا فوق سطح األرض لحجز 13.5 مليار 
مكعب من املياه خالل 3 أشهر اعتبارا من 
يوليو/ تموز وحتى أغسطس/ آب، غير أن 
الفيضان الذي بدأ منذ أول يوليو ووصل 
ــى مــــعــــدالت عـــالـــيـــة فــــي 18 يـــولـــيـــو مــنــع  ــ إلـ
إثــيــوبــيــا مــن حــجــز الــكــمــيــة املــســتــهــدفــة من 

املياه وتحقيق أهدافها. 
ولفت إلى أن ما تم إنجازه 33 في املائة فقط 
متر  مــلــيــارات   3,5 أثيوبيا بحجز  مــن خطة 

مكعب فقط من املــيــاه، مشيرا إلــى أنــه كانت 
قد حجزت في املــلء السابق 5 مليارات متر 
آنيا  املتواجدة  املياه  مكعب، ليصل إجمالي 
في السد إلى 8.5 مليارات متر مكعب. وأكد 
أن املياه تدافعت من السد ووصلت إلى 270 
مليون متر مكعب السبت املاضي بمعدالت 
فــيــضــان فــاقــت املــتــوســط بـــــ200 مــلــيــون متر 

مكعب في اليوم. 
الــــــســــــودان وضـــع  وأضـــــــــاف مـــصـــطـــفـــى أن 
املاضي  إبريل/ نيسان  في  خطة تحوطية 
ملــواجــهــة النقص املــتــوقــع فــي املــيــاه بسبب 
امللء الثاني وذلك بتوفير تخزين احتياطي 
ببحيرتي سدي الروصيرص وجبل أولياء، 
ــم بــعــد ذلــــك خــفــض مــنــســوبــيــهــمــا عقب  وتــ
ــــالن الــســلــطــات اإلثــيــوبــيــة انــتــهــاء املـــلء  إعـ

الثاني للسد.
ــيـــرص إن  وقـــــال مـــصـــدر عــلــيــم بــســد الـــروصـ
لــلــنــيــل األزرق  املـــتـــوقـــع  الــطــبــيــعــي  الـــــــــوارد 
أكــثــر مــن 250 مــلــيــون مــتــر مــربــع فــي الــيــوم، 

للسد  الثاني  املــلء  اكتمال  من  بالرغم  ولكن 
ــذه الــكــمــيــة مــن املــيــاه لم  اإلثــيــوبــي، إال أن هـ
تصل سد إلى الروصيرص حتى اآلن وانما 
تأتي في شكل زيادة تدريجية يومية، مشيرًا 
الــدول  بــن  والتنسيق  الجلوس  إلــى حتمية 

الثالث، إثيوبيا والسودان ومصر.
وأشــــار خــبــيــر الــــري املــهــنــدس ديــــاب حسن 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن املـــلء لــم يؤثر 
اكتمال  لعدم  السودان  على  بشكل ملحوظ 
مــكــعــب  مـــتـــر  مـــلـــيـــار   13.5 ــي  ــ فـ الـــتـــخـــزيـــن 
انتهاء  لعدم  بـ 3.5 مليارات فقط  واالكتفاء 
إثــيــوبــيــا مــن بــنــاء الــســد، نــافــيــا تسبب سد 

النهضة في الفيضان املبكر للنيل.
ووسط تعثر املفاوضات منذ أشهر، أخطرت 
دولتي مصب  تموز،  يوليو/   5 في  إثيوبيا 
نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء 
اتفاق  إلــى  التوصل  بــاملــيــاه، دون  ثــاٍن للسد 
ثالثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، 

باعتباره إجراًء أحادي الجانب.

الرباط ـ مصطفى قماس

أعلن املغرب، عن محصول الحبوب النهائي، الذي قدر 
من قبل وزارة الفالحة والصيد البحري بـ103.3 مالين 
قنطار، وهو ما يمثل أكثر من ثالثة أضعاف املحصول 
ــــي، ويــــرجــــع ذلـــــك إلـــى  ــاضـ ــ ــــذي ســـجـــل فــــي الــــعــــام املـ ــ الـ
اإلجــراءات الحمائية من الحكومة ودعمها للمزارعن 

وتطوير التقنيات الفنية، حسب مراقبن.
وتــفــيــد وزارة الــفــالحــة والــصــيــد الــبــحــرى والــتــنــمــيــة 
في  الحبوب   محصول 

ّ
بــأن والغابات،  واملياه  القروية 

باملوسم  كبيرة، مقارنة  بــصــورة  ارتــفــع  الحالي  الــعــام 

املـــاضـــي، الــــذي تـــراجـــع فــيــه إلـــى 32.1 مــلــيــون قــنــطــار. 
وعــمــدت الــحــكــومــة إلـــى تــحــديــد ســعــر مــرجــعــي للقمح 
بــاإلضــافــة إلعانة  الــواحــد،  للقنطار  بــــ29 دوالرًا  الــلــن 
جزئية لفائدة الكميات املسوقة من القمح اللن ومنحة 

تخزين بالنسبة للكميات التي تم تجميعها.
ويـــذهـــب رئــيــس جــمــعــيــة مــكــثــري الـــبـــذور فـــي املــغــرب، 
إلى  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  في  بنسليمان،  خالد 
 الهدف من السعر املرجعي للقمح اللن هو حماية 

ّ
أن

ه يرى 
ّ
املنتجن املحلين من املنافسة الخارجية، غير أن

 األسعار تتراوح بن 25 و26 دوالرا للقنطار بالنظر 
ّ
أن

لــلــمــســتــوى الــــذي بــلــغــتــه أســـعـــار الــحــبــوب فـــي الــســوق 

الدولية. وعاد املغرب لتطبيق الرسوم الجمركية على 
اللن والصلب، وذلــك بعد تعليقها في  القمح  واردات 
املوسم املاضي، إثر انهيار حاد للمحصول الذي بلغ 
30 مليون قنطار متأثرًا بالجفاف الذي عرفته اململكة.

ورفــعــت الــحــكــومــة اعــتــبــارًا مــن منتصف مــايــو/ أيــار 
الـــواردات من القمح اللن إلى  الرسوم الجمركية على 
135 فــي املـــائـــة، فــيــمــا شـــرع اعــتــبــارًا مــن أول يــونــيــو/ 
حزيران، في رفع الرسوم الجمركية على الــواردات من 

القمح الصلب إلى 170 في املائة.
وتساهم الحبوب في زيادة فاتورة الغذاء املستورد، 
والـــتـــي ارتـــفـــعـــت حــســب مــكــتــب الـــصـــرف الــحــكــومــي 

بنسبة 4.7 فــي املــائــة فــي الخمسة أشهر األولـــى من 
الـــعـــام الـــجـــاري، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

املاضي، لتصل إلى 2.85 مليار دوالر.
ويـــرد هــذا االرتــفــاع بشكل خــاص إلــى واردات الــذرة 
املائة، لتبلغ 300 مليون  التي زادت بنسبة 37.6 في 
في   9.5 بنسبة  القمح  مشتريات  زادت  فيما  دوالر، 

املائة لتستقر في حدود 865 مليون دوالر.   
وبدا من بيانات الوزارة، التي صدرت اإلثنن املاضي، 
 املــحــصــول املــســجــل فــي الــعــام الــحــالــي يــمــثــل ثاني 

ّ
أن

أفضل إنتاج بعد ذلــك الــذي تحقق قبل سبعة أعــوام، 
وهو ما يرد إلى استخدام البذور املعتمدة.

المغرب: اإلجراءات الحمائية تضاعف محصول الحبوب 3 مرات

مليار دوالر أرباح نيسان 
سجلت شركة نيسان 114.5 

مليار ين )مليار دوالر( ربحا في 
الربع من إبريل/نيسان إلى يونيو/

حزيران، في ظل تحّسن مبيعاتها 
وربحيتها، خاصة في السوق 

األميركية. وتقول شركة صناعة 
السيارات اليابانية إنها تتوقع 

العودة إلى أرباح السنة املالية حتى 

مارس/آذار 2022، بقيمة 60 مليار 
ين )545 مليون دوالر(. وكانت 

تتوقع في السابق أن تتكبد خسارة 
سنوية قدرها 60 مليار ين. وقال 

الرئيس التنفيذي لنيسان، ماكوتو 
أوشيدا »قدمنا أداء قويا في 

األشهر الثالثة األولى من سنتنا 
املالية الجديدة«. وأقر بأن »الشكوك 
ستظل قائمة في بيئتنا التشغيلية« 

في األشهر املقبلة، بينما وعد بأن 
تستعيد نيسان »بريقها«.

41% تراجع عجز 
ميزانية األردن

تراجع عجز ميزانية األردن )من 
دون احتساب املنح(، بنسبة 41 

في املائة على أساس سنوي، 
خالل الشهور الخمسة األولى من 

العام الجاري، عن الفترة ذاتها 
من العام املاضي. وقالت وزارة 

املالية األردنية، في بيانات نشرتها 
األربعاء، إن عجز امليزانية بلغ 

707.8 ماليني دينار )997.9 مليون 
دوالر(، مقابل 1.2 مليار دينار )1.7 
مليار دوالر( خالل الفترة ذاتها من 
2020. وسجلت امليزانية عجزا بعد 
املنح الخارجية بقيمة 636.4 مليون 
دينار )897.3 مليون دوالر( حتى 
نهاية مايو املاضي، مقابل 1.098 
مليار دينار )1.548 مليار دوالر( 

في الفترة ذاتها من 2020.

تعديل نظرة أرامكو 
إلى »مستقرة«

عدلت وكالة فيتش للتصنيف 
االئتماني، نظرتها املستقبلية 

لشركة أرامكو السعودية، أكبر 
شركة نفط في العالم، إلى 

»مستقرة« من »سلبية«، فيما 
أكدت على تصنيف الشركة طويل 
املدى عند »آي« وتعني درجة ثقة 
عالية. وقالت الوكالة إن مراجعة 

النظرة املستقبلية للشركة، جاءت 
بعد إجراء مماثل للسعودية، 

املساهم األكبر فيها، واملصنفة 
عند »آي مستقرة«، نتيجة الروابط 

الوثيقة بني الشركة والحكومة.

نمو »أبل« 93% للربع الثالث 
قفزت أرباح شركة »أبل« األميركية 
لصناعة اإللكترونيات، بنسبة 93.2 
في املائة، خالل الربع الثالث املنتهي 

في يونيو/حزيران املاضي من 
السنة املالية الحالية، وسط مبيعات 
قوية ملنتجاتها. وقالت الشركة، في 
بيان خالل وقت مبكر األربعاء، إن 

أرباحها في الربع الثالث سجلت 
21.74 مليار دوالر، صعودا من 

11.25 مليار دوالر في الفترة 
املقابلة من العام املاضي. ويعود 

ارتفاع األرباح، إلى زيادة الطلب على 
منتجات الشركة، أبرزها »آيفون 

12« واألجهزة اللوحية »آيباد«، 
خالل شهور جائحة كورونا.

أخبار

خطر التضخم 
التشيكي

قال نائب محافظ البنك املركزي التشيكي توماس نيديتزكي إنه يجب على »املركزي« أن يواصل رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة ألن التضخم املستمر 
يشكل خطرًا أكبر من املتغيرات الجديدة لفيروس كورونا. ولفت إلى أن االقتصاد ينتعش بشكل أسرع بكثير من توقعات البنك السابقة، وأيد زيادة أخرى 
في أسعار الفائدة في األسبوع املقبل واستمرار هذا االتجاه إلى أن تظهر عوامل جديدة إليقاف الدورة التضخمية. وأدى اإلنفاق الحكومي السخي ونقص 
ا 

ً
العمالة إلى إبقاء التضخم أعلى من هدف 2 في املائة حتى في الوقت الذي عانت فيه البالد من أحد أخطر حاالت تفشي فيروس كورونا في العالم. ووفق

لنيديتزكي، يجب أن يحد تقدم التطعيم والحصانة املكتسبة واالعتماد على التصنيع من الضربة االقتصادية إذا تفاقم الوباء مرة أخرى.
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

ال يمنع استقرار املؤشرات النقدية 
في تونس عقب القرارات االنقالبية 
ــيــــد، ظـــهـــور  ــعــ ــيــــس ســ لـــلـــرئـــيـــس قــ
مـــخـــاوف مــراقــبــن ومــنــظــمــات أعـــمـــال مهتمة 
بــالــشــأن االقــتــصــادي مــن بـــروز ظــواهــر الهلع 
املالي التي عادة ما ترافق األحداث السياسية 
الكبرى، مشددين على ضــرورة مراقبة تطور 
الــوضــع املــالــي والــنــقــدي خــوفــًا مــن سحوبات 

مكثفة ألموال املودعن من املصارف. 
وفي املقابل طمأنت مصادر مصرفية األسواق 
تغطية  على  املــركــزي  البنك  قـــدرة  تأكيد  عبر 
كــلــفــة الـــــــواردات الــخــارجــيــة مـــن رصــيــد النقد 

األجنبي املتوافر لدى البنك.
وجاءت مخاوف مجتمع املال واألعمال عقب 
الرئيس قيس سعيد  لــقــرارات  تأثيرات  بــروز 
الــدوالريــة لتونس  األحــد على قيمة السندات 
ــراوح مــــا بــــن 4 و5  ــ ــ الـــتـــي شـــهـــدت تـــراجـــعـــًا يـ
 عن تراجع مؤشرات 

ً
باملائة من قيمتها، فضال

الــبــورصــة الــتــي لــم تسجل أي صــعــود لحجم 
التداول لليوم الثالث على التوالي، إضافة إلى 

مخاوف مجتمع املال واألعمال. 
وطـــالـــب املــعــهــد الــعــربــي لـــرؤســـاء املــؤســســات 
له بضرورة  بيان  )منظمة غير حكومية( في 
ــة عــنــد  ــ ــــالزمـ ــاذ اإلجــــــــــــراءات الـ ــ ــخـ ــ الـــيـــقـــظـــة واتـ
الحاجة إلى تجنب بروز ظواهر الريبة والشك 

في االقتصاد التونسي. 
ووفق املعهد، فإن هذه الظواهر يمكن أن تتمثل 
بالزيادة املفرطة لعمليات سحب مبالغ مالية 
البورصة وحجم  وتــراجــع  البنوك،  مــن  هامة 
وانخفاض  النقدية،  الــســوق  على  التعامالت 
قيمة العملة، وتردد مراسلي البنوك الدولين 
في إتمام عمليات تمويل التجارة الخارجية، 
ثــقــة املستثمرين األجـــانـــب، واإلقــبــال  وكــســب 
بكثافة على املــواد االستهالكية. كذلك اقترح 

املعهد رصد إمكانية ظهور صعوبات تأمن 
املوارد األولية من قبل أجهزة الدولة، مشددًا 
ــرورة طــمــأنــة جميع املــتــدخــلــن عند  عــلــى ضــ
ظهور أيٍّ من هاته األعراض قبل استفحالها 
البنك  إلــى  استثنائي  إلــى جانب إسناد دور 
ــركــــزي لــطــمــأنــة املــتــدخــلــن االقــتــصــاديــن  املــ

واألسواق. 
كذلك طلب توضيح الخطوات املقبلة، وتعين 
الكفاءات التي تجمع بن الخبرة والشجاعة، 
ــن أجـــل  ــ ــيـــذ، مـ ــفـ ــنـ ــتـ ــة الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـ ــ ــــاصـ وخـ
االستجابة لتطلعات التونسين في املجالن 

االقتصادي واالجتماعي.
واالثنن املاضي، شهدت السندات الصادرة 
عن البنك املركزي التونسي بالعملة الصعبة 
االنقالبية  اإلجــــراءات  بعد  ــادًا،  حـ انخفاضًا 
ــتـــونـــســـي قــيــس  ــا الــــرئــــيــــس الـ ــهـ ــام بـ ــ ــتــــي قــ الــ
سعيد، ومنها إقالة حكومة هشام املشيشي 
وتجميد عمل البرملان املنتخب، في تصعيد 

لألزمة السياسية. 
ونزل إصدار السندات، التي ينتهي أجلها في 
عامي 2027 و2024، بأكثر من خمسة سنتات 
لكل منها، إلى أدنى مستوى منذ ما يربو على 
التي ينتهي أجلها في  السندات  عــام. ونزلت 
الــــدوالر، بحسب  فــي  86.57 سنتًا  عند   2027
بــيــانــات مــؤســســة »تـــريـــدويـــب«. فـــي املــقــابــل، 

ل عدم الكشف 
ّ

قال مصدر بنكي مسؤول، فض
التحوالت  ترافق  التي  األخطار  إن  اسمه،  عن 
في تونس حتى  لم تظهر  الكبرى  السياسية 
اآلن، مشيرًا إلى أن العمليات املالية والنقدية 
تسير بشكل عادي، ولم يظهر أي طلب مكثف 

على سحب السيولة من البنوك. 
»الــعــربــي  وأفـــــاد ذات املـــصـــدر فـــي تــصــريــح لـــ
الـــجـــديـــد« بــــأن حــجــم الــــتــــداول لــلــمــســكــوكــات 
ــة الـــبـــنـــكـــنـــوت( مـــســـتـــقـــر مـــنـــذ بـــدايـــة  ــاعــ ــبــ )طــ
األسبوع الحالي في حدود 17.5 مليار دينار، 
وهو ذات املعدل املسجل في الفترات املاضية. 
وأضاف أن حجم إعادة تمويل البنك املركزي 
للبنوك من طريق عمليات »الريبو« والقروض 
ــل مــســتــقــر، مــــؤكــــدًا أن الـــوضـــع  ــ قـــصـــيـــرة األجــ
مطمئن بغياب كل مؤشرات »الهلع« وتواصل 
استقرار الحساب الجاري للخزينة التونسية. 
البنك  مــوقــع  على  رسمية  بــيــانــات  وتكشف 
املـــوجـــودات الصافية  الــتــونــســي أن  املــركــزي 
من العملة الصعبة تقدر بـ20.5 مليار دينار 
ــا يــســمــح  ــار(، مــ ــ ــنـ ــ )الـــــــــدوالر = نـــحـــو 2.8 ديـ

بتغطية 130 يوم توريد. 
وتــكــشــف بــيــانــات الــبــنــك املـــركـــزي الــتــونــســي، 
أيـــضـــًا، زيـــــادة فـــي تــحــويــالت املــغــتــربــن بــــ11 
بــاملــائــة خـــالل الــثــالثــة أيــــام املــاضــيــة، لترتفع 
عائدات العمل من 3.4 مليارات دينار إلى 3.8 
مليارات دينار، إلى جانب تسجيل زيادة بـ15 
بــاملــائــة فــي إيـــــرادات الــقــطــاع الــســيــاحــي التي 
ارتفعت من 870 مليون دينار إلى مليار دينار. 
الزيادة  النوري،  املالي، خالد  الخبير  وفّسر 
ــاوف مــن  ــخــ ــمــ ــويــــالت املــــغــــتــــربــــن بــ ــحــ فـــــي تــ
ــارج عـــلـــى عــائــالتــهــم  ــ ــخـ ــ الـــتـــونـــســـيـــن فــــي الـ
وإمـــكـــانـــيـــة زيــــــــادة حـــاجـــتـــهـــم إلـــــى األمـــــــوال 
والـــســـيـــولـــة، مــشــيــرًا إلــــى أن زيـــــادة إيـــــرادات 

القطاع السياحي تصب في ذات الخانة. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ارتــفــاع  وقـــال الــنــوري لـــ
من  أساسًا  متأتية  السياحي  القطاع  عائدات 
ــارج، ولـــيـــس مـــن ســيــاح  الــتــونــســيــن فـــي الــــخــ
ــــواق األجــنــبــيــة، مــرجــحــًا إمــكــانــيــة تحول  األسـ
التونسين في املهجر إلى تونس لالطمئنان 

على عائالتهم وجلب العملة الصعبة معهم.
لكن املتحدث شــّدد على أهمية تواصل يقظة 
القادمة  املـــدة  فــي  الرسمية  النقدية  األجــهــزة 
تــهــاوي  أو  صـــادمـــة  فــعــل  ردود  أي  ــب 

ّ
لــتــجــن

الـــديـــنـــار، مـــا يـــؤثـــر فـــي املــشــهــد االقـــتـــصـــادي 
بــرمــتــه، مــعــتــبــرًا أن الــحــجــم الــصــغــيــر للسوق 
الــتــونــســيــة يــســاعــد عــلــى حــوكــمــتــهــا فـــي زمــن 
ــارات  ــيــ ــهــ ــلـــل مــــن مـــخـــاطـــر االنــ ــقـ األزمـــــــــــات، ويـ
الــســريــعــة الــتــي تــلــحــقــهــا الـــهـــزات الــســيــاســيــة 

املماثلة في دول أخرى. 

عبد الرحمن خضر

أدى االرتفاع الكبير في صادرات الفواكه السورية إلى ارتفاع 
الــســوريــن بنسب تــراوحــت  فــي أســعــارهــا عــلــى املستهلكن 
ما بن 25 و50 في املائة، وسط توقعات باستمرار األسعار 
فــي االرتــفــاع، بسبب تــوّجــه كثير مــن الــتــجــار إلــى تخزينها 

وحفظها في برادات كبيرة من أجل بيعها في وقت الحق.
وقال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق 
 أســعــار الــفــواكــه 

ّ
الــتــابــعــة للنظام الـــســـوري، أســامــة قــزيــز، إن

ارتــفــعــت خـــالل فــتــرة الــعــيــد بــنــســب تــصــل إلـــى 50 فــي املــائــة 
عدم  إلــى  التصدير، مشيرًا  واســتــمــرار  الطلب  زيـــادة  نتيجة 
والــشــاحــنــات  للتصدير،  بالنسبة  حــالــيــًا  عــقــبــات  أي  وجـــود 
تذهب عبر املعابر ومن ثم إلى دول الخليج والعراق بشكل 

طبيعي من دون أي عوائق أو تأخير.
وأضــــاف عــضــو لــجــنــة تــجــار ومـــصـــدري الــخــضــار والــفــواكــه 
النظام،  مــن  املقربة  »الــوطــن«  فــي حديث لصحيفة  بدمشق، 
ـــه فــي حــال كــان إنــتــاج ســوريــة مــن الــفــواكــه يوميًا بحدود 

ّ
أن

1000 طــن على سبيل املــثــال، فــإن حصة املــصــدريــن مــن هذا 
 بالخضر 

ً
 نحو 50 برادًا محمال

ّ
اإلنتاج ستكون 800 طن، وإن

والفواكه تخرج من األراضي السورية يوميًا إلى دول الخليج 
ــا بن  عــبــر مــعــبــر نــصــيــب - جــابــر الـــحـــدودي مــع األردن، ومـ
 البراد املحّمل 

ّ
ثمانية و15 برادًا باتجاه العراق، الفتًا إلى أن

 
ً
كــان محمال إذا  أمــا  25 طنًا،  لحوالي  بالفواكه تصل سعته 

بالبطيخ أو البطاطا فتكون سعته 35 طنًا.
واســتــبــعــد قــزيــز إمــكــانــيــة انــخــفــاض أســـعـــار الــفــواكــه خــالل 
 أغلب أنــواع الفواكه مثل اإلجاص 

ّ
األيــام املقبلة، باعتبار أن

ــــواع األخـــرى  )الــكــمــثــرى( والــتــفــاح والــعــنــب وغــيــرهــا مــن األنـ
سيتم تخزينها من قبل التجار املحلين لتباع في وقت الحق. 
يباع  الــذي  املشمش  يتم تصديرها  التي  الفواكه  أبــرز  ومــن 
ليرة،  آالف  الــواحــد منه في سورية بنحو ثالثة  الكيلوغرام 
البطيخ األصفر  إلــى  آالف، إضافة  بأكثر من خمسة  والــكــرز 
)شمام( الــذي يباع بنحو ألــف ليرة والخوخ )بــرقــوق( الذي 

السورية  الليرة  آالف، ويبلغ سعر صرف  يباع بنحو ثالثة 
مقابل الدوالر األميركي نحو 2525، بحسب مصرف سورية 

املركزي، أما في السوق السوداء فيصل إلى 3220 ليرة.
أحمد سليمان،  االقتصادي،  الخبير  قــال  السياق،  هــذا  وفــي 
 الــوســائــل لرفد 

ّ
 الــنــظــام يسعى بــكــل

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

ــذا يــقــوم  ــر هــمــومــه، لــ ــات املـــواطـــن آخــ ــ خــزيــنــتــه بــــاألمــــوال وبـ
بتصدير الجزء األكبر من الفواكه السورية كونها تباع بأثمان 
الحصول  يعني  ما  أسهل،  بالجملة  بيعها  وعمليات  أغلى 
املادية بدفعات كبيرة وبشكل أســرع. وأضاف  العوائد  على 
 الكثير من أصناف الفواكه، خاصة املستوردة بات 

ّ
سليمان أن

املواطن السوري محرومًا منها الرتفاع أسعارها، وتجاوزها 
مقابل  الليرة  أســعــار صــرف  وانخفاض  الطبيعية،  الــحــدود 
العمالت األجنبية وتراجع القوة الشرائية، وتأثير ذلك على 

األسواق واألسعار والحياة اليومية.
مطلع  املتحدة،  لألمم  التابع  العاملي  األغــذيــة  برنامج  وقــال 
 نحو 90 في املائة من العائالت السورية 

ّ
الشهر الجاري، إن

على  للبقاء  سلبية  تكّيف  وأســالــيــب  استراتيجيات  تتبنى 
ــار، فــي تــغــريــدة على مــوقــع »تــويــتــر«، إلى  قيد الــحــيــاة. وأشــ
باإلضافة  يــتــنــاولــونــه،  الـــذي  الــطــعــام  كمية  تقليل  منها،   

ّ
أن

إلـــى تقليل كمية املــشــتــريــات، واالســتــدانــة لــشــراء الــحــاجــات 
األساسية، وأنــه يدعم كل شهر ما يقرب من خمسة مالين 

أسرة متضررة من النزاع في سورية.
للفرد،  لــيــرة  مليون  مــن  الــســوريــن  تكاليف معيشة  وقــفــزت 
قــبــل رفـــع حــكــومــة بــشــار األســــد أســـعـــار املــشــتــقــات النفطية 
والخبز، إلى مليون و240 ألف ليرة، وفق ما أشار إليه مركز 

»قاسيون« في دمشق نهاية شهر يونيو/حزيران املاضي.
 الـــحـــّد األدنـــــى لـــألجـــور فـــي ســوريــة، 

ّ
وذكــــر »قـــاســـيـــون« أن

املــائــة تقريبًا مــن حــاجــات املعيشة  فــي  ال يغطي ســـوى 7 
 الــغــذاء الــضــروري ُيشّكل 

ّ
األســاســيــة لــألســرة، الفتًا إلــى أن

 تكاليف 
ّ
نحو نصف تلك الحاجات. ووفق »قاسيون«، فإن

املعيشة للفرد شهريًا، خالل الربع األول من 2021، وصلت 
إلى نحو 330 دوالرًا.

خشية في تونس من هجرة 
أموال وسحوبات كبيرة

)Getty( مطالب باتخاذ إجراءات مالية لتعزيز االستقرار النقدي)تصدير الجزء األكبر من اإلنتاج المحلي للفواكه )فرانس برس

سورية: التصدير يرفع أسعار الفواكه

ثارت مخاوف في تونس 
من زيادة مفرطة 

لعمليات سحب مبالغ 
مالية كبيرة من األرصدة 

البنكية، عقب القرارات 
االنقالبية التي اتخذها 

الرئيس قيس سعيد

قطر: قفزة في فائض 
الميزان التجاري

ارتفع فائض امليزان التجاري السلعي 
لدولة قطر خالل يونيو/حزيران 2021، 

بنسبة 194.5 في املائة على أساس سنوي، 
وسط نمو الصادرات وتحسن األوضاع 

االقتصادية مع رفع قيود كورونا. وحسب 
»األناضول« استند إلى بيانات  مسح لـ

وزارة التخطيط واإلحصاء الصادرة، أمس 
األربعاء، سجل امليزان التجاري في قطر 
)الفرق بني إجمالي الصادرات والواردات( 
خالل يونيو فائضًا بقيمة 16.67 مليار 
ريال )4.6 مليارات دوالر(. وكان فائض 

امليزان التجاري القطري، سجل 5.66 
مليارات ريال )1.56 مليار دوالر( بالشهر 

املماثل من 2020. ويأتي تحسن فائض 
قطر التجاري، كمؤشر على تعافي 

االقتصاد بعد تأثيرات فيروس كورونا 
على االقتصادات العاملية، وتوقف حركة 

اإلمدادات وانخفاض االستهالك وانخفاض 
الطلب على الوقود طوال 2020.

إسرائيل تمنح تصريحات عمل 
إضافية لفلسطينيين

أعلنت إسرائيل، أمس، عزمها منح 16 
ألف تصريح عمل إضافي لعمال من 

سكان الضفة الغربية خالل الفترة 
القريبة املقبلة. وقال مكتب منسق أنشطة 

الحكومة اإلسرائيلية في األراضي 
الفلسطينية إن القرار جاء بعد محادثة 

هاتفية جرت، األسبوع املاضي، بني وزير 
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس والرئيس 
الفلسطيني محمود عباس. وأورد املكتب 

في بيان، أّن »منسق أعمال حكومة 
إسرائيل في األراضي الفلسطينية، غسان 
عليان، تحدث أمس األربعاء، مع مسؤولني 

فلسطينيني، وأبلغهم نية إسرائيل زيادة 
حصة وعدد العمال الفلسطينيني من 

سكان الضفة الغربية بـ15 ألف عامل في 
قطاع البناء«. وتابع: »من املتوقع أن تتم 

املصادقة على قرار الحكومة في األسبوع 
املقبل، بالتنسيق بني الوزارات كافة«. وحتى 
نهاية الربع األول من 2021، بلغ عدد العمال 
 أّن 

ّ
الفلسطينيني في إسرائيل 138 ألفًا، إال

مؤسسات عمالية تقول إّن الرقم الحقيقي 
يتجاوز 180 ألفًا، لوجود نسبة منهم 

يدخلون إسرائيل عبر التهريب. وزاد البيان: 
»إضافة الى ذلك، أعلن عليان عن املوافقة 

على زيادة حصة العمال الفلسطينيني في 
مجال الفندقة في إسرائيل بـ1000 عامل 

إضافي، بالتنسيق مع وزارة السياحة«.

ارتفاع أرباح »ألفابت« 
األميركية %168

صعد صافي أرباح شركة »ألفابت« 
األميركية 168 باملئة على أساس سنوي 

خالل الربع الثاني من العام الجاري، بفضل 
القفزة في إعالنات كل من غوغل ويوتيوب. 

وقالت »ألفابت«، املالكة ملوقع البحث 
»غوغل«، في إفصاح مالي، أمس، إن صافي 

أرباحها خالل هذه الفترة سجل 18.5 
مليار دوالر، مقابل 6.9 مليارات دوالر 

بالفترة املماثلة من عام 2020. وأظهرت 
البيانات ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 

61.7 باملئة إلى 61.8 مليار دوالر، مقارنة 
مع 38.2 مليار دوالر بالربع الثاني من 

2020. وجاء ارتفاع اإليرادات وسط ارتفاع 
نشاط املستهلك عبر اإلنترنت والنمو 
الواسع في إيرادات املعلنني. وارتفعت 

إيرادات الشركة من إعالنات غوغل بنسبة 
70 باملئة على أساس سنوي في الربع 

الثاني، إلى 50.44 مليار دوالر.

5 مليارات دوالر صادرات 
السيارات في تركيا

شارفت صادرات تركيا من السيارات 
على بلوغ 5 مليارات دوالر، خالل النصف 
األول من العام الجاري. وحسب معلومات 

حصلت عليها األناضول من اتحاد 
مصدري السيارات بوالية بورصة )غرب(، 
وصلت صادرات سيارات الركاب التركية 
إلى أسواق قرابة 100 دولة ومنطقة حرة 

حول العالم، خالل الفترة بني يناير/ كانون 
الثاني – يونيو/ حزيران 2021، إلى 4 

مليارات و923 مليونا و650 ألف دوالر، 
بزيادة عن العام املاضي بلغت 14.6 باملئة. 
وشكلت صادرت سيارات الركاب 34.23 

باملئة من إجمالي صادرات السيارات التي 
تنتجها البالد. واستحوذت فرنسا على 
النسبة األكبر من سيارات الركاب بقيمة 

تجاوزت 943 مليونا و968 ألف دوالر، 
تلتها إيطاليا بـ504 ماليني و281 ألفا، ثم 

أملانيا بـ462 مليونا و449 ألف دوالر.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%5
السندات  قيمة  تراجعت 
 4 بين  ما  لتونس  الــدوالريــة 
قيمتها  مــن  بالمائة  و5 
االنقالبية،  ــقــرارات  ال عقب 
مؤشرات  تراجع  عن  فضال 
لــم تسجل  الــتــي  الــبــورصــة 
التداول  لحجم  صعود  أي 

لليوم الثالث على التوالي. 

تقارير عربية

أسواقمال وسياسة

صــــعــــد فـــــائـــــض مــــــيــــــزان تــــجــــارة 
السعودية الخارجية النفطية وغير 
النفطية )الفرق بني قيمة الصادرات 
والواردات(، بنسبة 110.7 في املائة 
ــنـــوي، خــــالل أول  ــاس سـ ــ عــلــى أسـ
خــمــســة أشــهــر مــن الــعــام الــحــالــي. 
ــادرة  ــ ــيـــانـــات صـ ــى بـ ــ ــادًا إلـ ــنــ ــتــ واســ
عــن الــهــيــئــة الــعــامــة لــإحــصــاء في 
ــة )حــــكــــومــــيــــة(، أمــــس  ــوديــ ــعــ ــســ ــ ال
ــلــــغ فــــائــــض املــــيــــزان  األربـــــــعـــــــاء، بــ
التجاري 35.4 مليار دوالر. وكان 
فائض امليزان التجاري للسعودية 
ــتـــرة املـــنـــاظـــرة مــن  ــفـ ــالل الـ ــ بـــلـــغ خـ
دوالر،  مــلــيــار   16.8 نــحــو   ،2020
ارتفاع  بحسب »األناضول«. يأتي 
الـــفـــائـــض، نــتــيــجــة تـــضـــرر تــجــارة 
املــمــلــكــة الــخــارجــيــة خــــالل الــفــتــرة 
انهيار  بفعل   ،2020 مــن  املــقــابــلــة 
ــأثــــر ســالســل  ــفـــط، وتــ ــنـ ــار الـ ــعــ أســ
اإلمـــــدادات وتــراجــع الــطــلــب العاملي 
عــلــى االســـتـــهـــالك، نــتــيــجــة تفشي 
ــا. وارتــفــعــت قيمة  جــائــحــة كـــورونـ
الصادرات السلعية )النفطية وغير 
املائة،  فــي   36.8 بنسبة  النفطية(، 

إلى 97.7 مليار دوالر.

ارتفاع 
فائض تجارة 
السعودية

بغداد ـ عمار حميد

بعد نحو ثالثة أسابيع من انطالق الحمالت 
الدعائية لالنتخابات العراقية املقرر إجراؤها 
املقبل،  العاشر من أكتوبر/ تشرين األول  في 
ــة الــــســــوق الـــعـــراقـــيـــة انــكــمــاشــًا  ــركــ تـــشـــهـــد حــ
واضحًا في عمليات البيع والشراء، خصوصًا 
ــارات  ــقــ ــعــ ــع الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والــ ــلـ ــال الـــسـ فــــي مــــجــ
 الذهاب 

ّ
والسيارات، مع تأكيدات مراقبن بأن

ــًا مــــن األوضــــــــاع الــحــالــيــة  ــــى االدخــــــــار خـــوفـ إلـ
تسبب بهذا االنكماش.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومدن عدة 
مدة،  منذ  أمنية وسياسية واضحة  تــوتــرات 
انــعــكــســت عــلــى حـــركـــة الــبــضــائــع والـــتـــجـــارة 

والبناء بشكل عام في البالد، وهو ما بات أمرًا 
)برملانية(  نيابية  انتخابات   

ّ
كــل مــع  متكررًا 

تجري في البالد. وضاعف التوتر الحالي بن 
الفصائل املسلحة الحليفة لطهران والواليات 
املــتــحــدة عــقــب الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الــتــي 
اســتــهــدفــت عــــددًا مــن املــعــســكــرات الــتــي تضم 

ــــي،  ــــدولـ قـــــــوات أجـــنـــبـــيـــة ضـــمـــن الـــتـــحـــالـــف الـ
ــنـــن وكـــذلـــك رجـــــال األعـــمـــال  مـــخـــاوف املـــواطـ

والتجار على حد سواء.
ــّر مـــســـؤول مــصــرفــي فـــي بـــغـــداد بــتــراجــع  ــ وأقــ
ــة عــمــومــًا،  ــيـ ــراقـ ــعـ ــســــوق الـ حـــــاد فــــي حـــركـــة الــ
»األجواء املحتقنة  معيدًا ذلك إلى ما وصفه بـ
ــرف الـــــــدوالر«.  ــبـــالد وتــــذبــــذب ســعــر صــ فـــي الـ
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ وأضـــــــــاف املـــــســـــؤول فـ
 االنــكــمــاش يــقــدر بــنــحــو 30 في 

ّ
الــجــديــد«، أن

في  األخيرة، خصوصًا  األسابيع  املائة خالل 
قــطــاع الــعــقــارات والــســيــارات واألثــــاث املنزلي 
ــلــــع الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة األخـــــــــرى املــــســــتــــوردة.  والــــســ
وأشـــار املــســؤول، الــذي رفــض ذكــر اســمــه، إلى 
الــتــي يــقــدمــهــا مصرفا  الـــقـــروض املــيــســرة   

ّ
أن

لشرائح  الحكوميان  و»الــرشــيــد«  »الــرافــديــن« 
كــثــيــرة ومــخــتــلــفــة »ســاهــمــت فــي دفـــع الــســوق 
 األجـــــواء الــســيــاســيــة واألمــنــيــة ال 

ّ
، لــكــن

ً
قــلــيــال

تساعد في استقرار السوق«.
استيراد  شركة  مدير  وهــو  العلواني،  فخري 
»الــعــربــي  لـــ قـــال  بــغــداد،  وتــصــديــر بالعاصمة 
ينتظرون  املــســتــورديــن  مــعــظــم   

ّ
إن الــجــديــد«، 

اســـتـــقـــرار األوضـــــــــاع، خـــصـــوصـــًا مـــســـتـــوردي 
البضائع التي تحتاج لوقت من أجل تصريفها 
بالسوق، وهناك خشية من األوضــاع األمنية 
التجار  مخازن  تضرب  باتت  التي  والحرائق 
 عن عمليات حظر 

ً
واملستوردين أيضًا، فضال

التجول بسبب وباء كورونا.
مــن  زاد  ــمــــاش  ــكــ االنــ  

ّ
أن الـــعـــلـــوانـــي  واعـــتـــبـــر 

الــفــقــيــرة بفعل  ــر  تــحــديــات املعيشة عــلــى األسـ
تجار  يشكو  وبينما  مجددًا.  األسعار  ارتفاع 
ــوقـــف  ــــن ركـــــــود األســـــــــــواق، وتـ ــــون مـ ــنـ ــ ــــواطـ ومـ
ــراء  ــارة، وتــعــطــيــل حـــركـــة الـــبـــيـــع والــــشــ ــتــــجــ الــ
السيولة  لــضــعــف  نتيجة  كــافــة  املـــجـــاالت  فــي 
السياسية بمعتركها  القوى  النقدية، تنشغل 

االنتخابي وتحالفاتها االنتخابية.
ومـــن جــانــبــه، قـــال عــضــو غــرفــة تــجــارة بــغــداد 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ فــــــــراس الــــطــــائــــي، فـ
 »ســنــة 2021 شــهــدت إرهــاصــات 

ّ
الــجــديــد«، إن

كــبــيــرة، بــدأتــهــا بــتــأخــر إقــــرار املـــوازنـــة العامة 
دوالر،  مــلــيــار   19 بنحو  تــقــدر  عــجــز  وبنسبة 
وتـــوقـــف االســتــثــمــار بـــاإلضـــافـــة إلــــى تعطيل 
إلى  كــورونــا وصــواًل  الحياة بسبب تداعيات 
تداعيات االنتخابات التي بدأت مبكرًا وألقت 
بظاللها على حركة سوق العمل في العراق«. 
وأضــــاف الــطــائــي: »حــركــة الــتــجــارة تــراجــعــت 
خالل  تراجعها  وزاد  الحالي  العام  بداية  مع 
املــاضــيــن بشكل واضـــح، وأثـــر ذلك  الشهرين 
في املستوى املعيشي لعدد كبير من العائالت 
أعمال  ما تحصل عليه من  التي تعتمد على 

أفرادها اليومية«.
وبــــــــدوره، قــــال الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـــي الــبــرملــان 
العراقي حامد املطلك، في حديث مع »العربي 
 انعكاس املعترك االنتخابي على 

ّ
الجديد«، إن

ــدى الــعــراقــيــن يــعــود  ــتـــصـــادي لــ الـــوضـــع االقـ
الــســيــاســيــة  الـــكـــتـــل  لــســبــبــن، األول خــــالفــــات 

املناصب  والثاني دخول استغالل  الرئيسية، 
ــال الــعــام فــي الــدعــايــة االنتخابية. وأشــار  واملـ
قرت على أساس سعر 

ُ
 »موازنة 2021 أ

ّ
إلى أن

برميل النفط 43 دوالرًا، في حن يراوح سعر 
برميل النفط بن 75 و76 دوالرًا حاليًا، وهذا 
الفارق الذي يبلغ نحو 35 دوالرًا في البرميل 
الـــواحـــد فـــي وقــــت يــبــيــع فــيــه الـــعـــراق نــحــو 3 
مالين برميل فــي الــيــوم الــواحــد، يفترض أن 
ينعكس إيجابًا على املواطنن، لكن حتى اآلن 
ال أثر«. إلى ذلك، عزا الخبير االقتصادي علي 
الفريجي سبب تدهور األوضــاع االقتصادية 
وركود السوق في الفترة الحالية إلى تخّوف 
ــتـــخـــابـــات  الـــعـــراقـــيـــن مـــمـــا ســيــســفــر عــــن االنـ
آثــارهــا واضحة  تظهر  بـــدأت  الــتــي  البرملانية 
»العربي الجديد«،  على البالد. وقال الفريجي لـ
العمل  االقتصادي وحركة ســوق  »الوضع   

ّ
إن

مــضــطــربــة خــــالل عــــام 2021 بــســبــب األزمــــات 
من  الــعــراق، خصوصًا  يعيشها  الــتــي  املركبة 
الناحية االقتصادية. ومعدالت الفقر ارتفعت 
بــاإلضــافــة  مــن %31،  بشكل كبير جـــدًا ألكــثــر 
بتذبذب  املتعلقة  األخــــرى  االضــطــرابــات  إلـــى 
 »االنـــتـــخـــابـــات 

ّ
ــفـــط«. وأضــــــاف أن ــنـ أســـعـــار الـ

البرملانية املزمع إجراؤها في أكتوبر/ تشرين 
األول املقبل آثارها واضحة على سوق العمل 
وحـــركـــة الـــتـــجـــارة، بــســبــب تــخــوف املــواطــنــن 
مــمــا ســتــؤول إلــيــه األحــــداث قــبــل االنــتــخــابــات 
 »القلق كبير 

ّ
وبعدها«. وأشار الفريجي إلى أن

ــــوال الــتــي مــن املــمــكــن أن تحرك  جـــدًا أمـــام األمـ
 »القلق والــخــوف 

ّ
ســوق الــعــمــل«، الفــتــًا إلــى أن

من املستقبل املجهول في هذه األيام انعكسا 
بــتــأثــيــراتــهــمــا الــســلــبــيــة عــلــى حـــركـــة الــســوق 
 »العراق أمام مواجهة 

ّ
ح إلى أن

ّ
واإلنتاج«، ومل

أزمــة كورونا واألزمــات  صعبة القتصاده مع 
البالد  منها  تعاني  التي  واألمنية  السياسية 

منذ سنوات«.
وكــــــان مــجــلــس الــــنــــواب )الــــبــــرملــــان( قــــد حـــدد 
الـــعـــاشـــر مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املــقــبــل 
ــراء االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة، التي  مــوعــدًا إلجــ
ــهــا انــتــخــابــات 

ّ
تــأجــلــت أكــثــر مــن مـــرة، علمًا أن

 
ّ
مبكرة فرضتها االحتجاجات الشعبية، إذ إن

آخر انتخابات تعود إلى مايو/ أيار 2018.

االحتالل يُفسد المواسم السنوية للصياديناالنتخابات والتوترات تؤدي إلى ركود أسواق العراق

تراجع حاد في حركة المبيعات )فرانس برس(

غزة ـ عالء الحلو

الــصــيــاد الفلسطيني  ِشــبــاك  لــم تــســلــم 
البحرية  مــن رصــاص  الصعيدي  سيد 
الــتــي تــالحــق الصيادين  اإلســرائــيــلــيــة، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــــــي عــــــــرض الـــبـــحـــر، 
وباملساحات املسموح بها، في ُمحاولة 
ــم الـــصـــيـــد الــرئــيــســيــة  ــ ــــواسـ ــاد مـ ــ ــــسـ إلفـ
ــاك. الــحــكــايــة  ــ ــمــ ــ ــاثـــر األســ ــكـ وفـــــتـــــرات تـ
الصعيدي  الصياد  مع  بــدأت  الجديدة 
ــــن فـــوجـــئ  ــاء األحــــــــد املـــــاضـــــي، حـ ــســ مــ
ورفاقه بزورق إسرائيلي يقترب منهم، 
مع حلول الساعة الحادية عشرة مساًء، 
الــنــار باتجاه الِشباك  ويــشــرع بــإطــالق 
وإغــراقــهــا، بُحجة صــدور قــرار بإغالق 
»الــعــربــي  الــبــحــر. ويـــقـــول الــصــعــيــدي لـــ
ــتــــالل تــعــمــد إغـــالق  الـــجـــديـــد«، إن االحــ
ــّوة« أو ارتـــفـــاع املـــوج  ــ

َ
ــن الــبــحــر بــعــد »الــ

الــــــذي شـــهـــده بـــحـــر غـــــزة خـــــالل األيـــــام 
املاضية، ملساهمة تلك الظاِهرة بسحب 
)التي   ،15 امليل 20 وامليل  األسماك من 
ُيمنع الصياد الفلسطيني من الوصول 
إلــــى األمـــيـــال القليلة  إلـــيـــهـــا(، وَجـــرهـــا 
 ذلـــك 

ً
ــلـــال املـــســـمـــوح الـــصـــيـــد فـــيـــهـــا، ُمـــعـ

أن نستفيد  يريد  »االحتالل ال  بالقول: 
من أي موسم أو فترة لتكاثر األسماك، 
تــزداد  أن  أو أي ظــاهــرة طبيعية يمكن 

فيها نسبة الصيد«. 
ويــــبــــن الـــصـــعـــيـــدي أنــــــه بــــــات املــعــيــل 
الــوحــيــد لــعــائــلــتــه بــعــد فـــقـــدان شقيقه 
ــبـــاشـــر  ـ

ُ
ــنـــظـــر بـــفـــعـــل إطـــــــالق الــــنــــار امل الـ

عــلــيــه مـــن قــبــل الــبــحــريــة اإلســرائــيــلــيــة 
وقــد ساهم تخريب  فترات سابقة،  في 
الـــشـــبـــاك، لــيــلــة أمــــــس، بـــفـــقـــدانـــه عــمــلــه 
ــدم قــدرتــه  الـــوحـــيـــد، خـــاصـــة فـــي ظـــل عــ
ارتفاع  بفعل  بديلة،  شباك  شــراء  على 
»بالكاد  ويقول:  الصيد،  أدوات  أسعار 
أستطيع توفير لقمة عيش لعائلتي، ال 

يمكنني توفير أي بديل«. 
وقام االحتالل، منذ بداية موسم الربيع 
مــن الــعــام الــحــالــي، بــإغــالق البحر ملدة 

زادت عن نصف شهر، إلى جانب تعمد 
تــقــلــيــص مـــســـاحـــة الـــصـــيـــد فــــي مــوســم 
تكاثر األســمــاك، والـــذي يتركز مــا بن 
شــهــري يــونــيــو/ حــزيــران وأغــســطــس/ 
ــة مـــنـــه لــلــقــضــاء عــلــى  ــاولـ آب، فــــي مـــحـ
ــر قـــطـــاع  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ الـــــــثـــــــروة الـــســـمـــكـــيـــة وتـ
الـــصـــيـــد، والــــــذي يــعــد أهــــم الــقــطــاعــات 
االقتصادية، من خالل تضييع املواسم 
اتحاد  منسق  ويقول  الصيادين.  على 
لــجــان الــصــيــاديــن فــي غـــزة زكــريــا بكر 
تدمير  تعمد  اإلسرائيلي  االحــتــالل  إن 
قــطــاع الــصــيــد بــشــكــل مــنــظــم مــنــذ عــام 
2006، حــن فـــرض الــحــصــار الــبــحــري، 
أميال  إلى جانب تحديد مساحة ستة 
الـــعـــديـــد مــن  تــلــتــهــا  ــام 2012،  ــ عـ حـــتـــى 
الصيادين،  على  التنغيص  مــحــاوالت 
عبر تقليص مساحات الصيد، ومن ثم 
ا 

ً
توسعتها، وإعــادة إغــالق البحر، وفق

لألهواء اإلسرائيلية. 
ويــشــيــر بــكــر، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الـــســـنـــوات األخـــيـــرة 
ــتــــالل اإلســرائــيــلــي  شـــهـــدت تــعــمــد االحــ
ــِهــــمــــة، عــبــر  ــ

ُ
إفــــســــاد مــــواســــم الـــصـــيـــد امل

املواسم  فــي  كامل  بشكل  البحر  إغــالق 
ــة، إلـــــــــى جــــــانــــــب تـــقـــلـــيـــص  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
مساحات الصيد لضمان عدم الوصول 

إلى أماكن وجود األسماك. 
ويشهد العام موسمن رئيسين، وفق 
بــكــر، يسمى األول »مــوســم الــربــيــع« أو 
موسم السردين، ويبدأ مع بداية شهر 
ــار، ويستمر حــتــى منتصف  أيــ مــايــو/ 
شـــهـــر يـــونـــيـــو/ حـــــزيـــــران، وُيـــنـــتـــج مــا 
نسبته 40% مــن نسبة األســمــاك خالل 
الــعــام، ويــــزداد فيه اصــطــيــاد السردين 
ــمــــاك، بينما  املــهــاجــر وغـــيـــره مـــن األســ
الــثــانــي، ويسمى »موسم  يــبــدأ املــوســم 
الــخــريــف«، فــي أواخـــر شهر أغسطس/ 
مــنــتــصــف شــهــر  ــتـــى  آب، ويـــســـتـــمـــر حـ
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول، فــيــمــا لــوحــظ 
ــه االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، خـــالل  تـــوجـ
الــســنــوات الــســابــقــة، إلـــى إغـــالق البحر 

ــمــــن، بــهــدف  ــامــــل فــــي املــــوســ بـــشـــكـــل كــ
إعــاقــة الــصــيــاديــن عــن الــصــيــد وإفــســاد 

مواسمهم. 
الرامية  اإلسرائيلية  املمارسات  وتأتي 
إلى تدمير مواسم الصيد، بالتزامن مع 
التي تنتهجها  السياسات  سلسلة من 
الصيادين  بحق  اإلسرائيلية  البحرية 
املالحقة  مقدمتها  وفي  الفلسطينين، 
واملــطــاردة اليومية وإطـــالق الــنــار، إلى 
جانب مصادرة وتدمير القوارب بشكل 
يـــومـــي، نــتــجــت عــنــهــا خــســائــر فــادحــة، 
عــالوة على مواصلة الحصار البحري 
ــد، ومــنــع  ــيـ ــات الـــصـ ــاحـ ــسـ وتـــقـــلـــيـــص مـ
ــواد الـــصـــيـــد أو املـــعـــدات  ــ ــال كــــل مــ ــ ــ إدخـ
الخاصة بإصالح األعطال، ما أدى إلى 
تعطل نحو 280 قــارب صيد، ال تتوفر 
إلصــالحــهــا أي قــطــعــة »شــــــاش«، فيما 
انتهى العمر االفتراضي لنحو 95% من 
ُمحركات القوارب، التي يمنع االحتالل 
اإلســرائــيــلــي إدخــالــهــا أو إدخــــال قطع 
الغيار الالزمة إلصالحها وتطويرها. 

بنارين،  الفلسطيني  الصياد  ويكتوي 
ألســرتــه،  العيش  لقمة  توفير  أوالهــمــا 
كلفة، 

ُ
امل األعــطــال  إصــالح  نــار  والثانية 

مــن   %90 أن  يـــبـــن  الــــــــذي  ــر،  ــكــ بــ وفــــــق 
الـــصـــيـــاديـــن بــــاتــــوا تـــحـــت خــــط الــفــقــر 
املدقع، فيما ال يتجاوز الدخل الشهري 
للصياد 500 شيكل في أفضل األحوال، 
وذلك بسبب انعكاس مختلف املشاكل 
وبــشــكــل خــطــيــر عــلــى الــحــيــاة اليومية 
للصيادين. )الدوالر = 3.27 شيكالت(. 

ويطالب منسق اتحاد لجان الصيادين 
بـــــضـــــرورة تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــصــيــاديــن مــن بــطــش االحـــتـــالل وحثه 
الحقة، إلى جانب 

ُ
على وقف عمليات امل

تحقيق الــعــدالــة، عــبــر وصــــول الــصــيــاد 
ــن الـــصـــيـــد بــــــــدون خــــــوف أو  ــ ــاكـ ــ إلــــــى أمـ
ترهيب كما نصت كل املواثيق واألعراف 
وقطع  الصيد  معدات  ودخــول  الدولية، 
الــــغــــيــــار الــــــالزمــــــة إلصـــــــــالح األعـــــطـــــال، 

وتعويض الصيادين عن خسائرهم.

غزةتجارة

االنكماش يقّدر 
بنحو 30 في المائة 

خالل األسابيع األخيرة

Thursday 29 July 2021 Thursday 29 July 2021
الخميس 29 يوليو/ تموز 2021 م  19  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2523  السنة السابعة الخميس 29 يوليو/ تموز 2021 م  19  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2523  السنة السابعة
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ناصر السهلي

خطت املفوضية األوروبية خطوة 
مكافحة  أنــظــمــة  لتعزيز  إضــافــيــة 
ــنـــوات من  غــســل األمـــــــوال، بــعــد سـ
األوروبــي.  املصرفي  القطاع  فضائح ضربت 
ــوال فــون  ــ وقـــدمـــت رئــيــســة املــفــوضــيــة، أورســـ
الجديدة  للقوانن  االتــحــاد  ديــراليــن، تصور 
سياسات  خــالل  من  الظاهرة،  بتلك  املتعلقة 
إشـــــــراف مـــشـــتـــرك لــتــطــبــيــق قــــواعــــد صـــارمـــة 
ــــالذات الــضــريــبــيــة. ويــفــتــرض أن  ملــحــاربــة املــ
تـــصـــبـــح الـــســـيـــاســـات األوروبــــــيــــــة الـــجـــديـــدة 
ــة بـــعـــد تـــصـــديـــق الــــبــــرملــــان األوروبـــــــي  ــاريــ ســ
ــبــــرت رئـــيـــســـة املـــفـــوضـــيـــة، أن  ــتــ عـــلـــيـــهـــا. واعــ
االتفاق سيعزز دور هيئة االتحاد األوروبي 
ملكافحة غسل األمــــوال والــجــرائــم املــالــيــة من 

خـــالل الــتــعــاون بــن وحــــدات الــشــرطــة املالية 
األوروبية. فما أهمية هذه اإلجراءات اليوم؟

يــرمــي األوروبــــيــــون، مـــن خـــالل إنـــشـــاء هيئة 
إشرافية مشتركة وموحدة للتعامل مع غسل 
األمـــوال، إلــى »مكافحة وصولها إلــى جيوب 

ــة«،  ــيـ ــابـ عــصــابــات الــجــريــمــة املــنــظــمــة واإلرهـ
املشتركة  األوروبــيــة  الهيئة  وحيث ستنسق 
ــد غـــســـل األمــــــــــوال وتـــمـــويـــل  ــ ــوات »ضــ ــطــ ــخــ الــ
قواعد  الجديدة  السياسة  وتضع  اإلرهـــاب«. 
ــدفــــوعــــات الـــنـــقـــديـــة فــي  ــة وتـــحـــظـــر املــ ــارمــ صــ

التعامل التجاري بأكثر من 10 آالف يورو. 
ووضع سقف للدفع النقدي هو واحد من بن 
األوروبية،  الحزمة  تقدمها  أخرى  مقترحات 
إذ تتجه املفوضية إلى فرض صيغ إضافية 
تــحــد مــن إمــكــانــيــة تــالعــب الــجــريــمــة املنظمة 
بــالــنــظــام املـــصـــرفـــي فـــي دول االتــــحــــاد، هــذا 
بــاإلضــافــة إلــى تــنــاول الخطة ذهـــاب منطقة 
الــيــورو إلـــى إصــــدار جــديــد لــقــواعــد التعامل 
بــالــعــمــلــة املــشــفــرة، لــلــتــأكــد مــن أنــهــا تخضع 
ــذات الـــقـــواعـــد املــطــبــقــة عــلــى الـــبـــنـــوك. وفــي  ــ لـ
املــســودة املــرفــوعــة مــن املــفــوضــيــة األوروبــيــة 
إلى البرملان في ستراسبورغ تسعى أوروبا 
إلى تبني املزيد من الضمانات ألجل شفافية 
التعامل  بينها  ومـــن  املــعــامــالت،  فــي  كــامــلــة 
الرقمية  املحافظ  وحظر  »بيتكوين«،  بعملة 

املجهولة لتخزين العمالت املشفرة. 
ــقــــواعــــد الــــجــــديــــدة تــتــجــه  وألجــــــل تــطــبــيــق الــ
ــاء قـــائـــمـــة »رمـــــاديـــــة«  ــ ــــشـ املـــفـــوضـــيـــة إلــــــى إنـ
و»سوداء« للبلدان التي ال تفعل ما فيه كفاية 
ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وذلك 
وفــق فــريــق عمل عــاملــي أو الـــذي سيتمخض 
عن االتــحــاد األوروبـــي. ويلقى املقترح دعما 
من العديد من الــدول األوروبــيــة، ومن بينها 
اســتــغــالل نظامها املصرفي  الــتــي جــرى  تلك 
من قبل بعض الحكومات، بما فيها الروسية 

مكافحة 
المالذات الضريبية

رقابة على حركة 
األموال )جاك 

)Getty/تايلور
أطلقت المفوضية األوروبية خطة واسعة النطاق للحد من عمليات 
غسل األموال، بعد الكثير من الفضائح التي هزت عالم األعمال والمصارف. 

وتمتاز الخطة بالصرامة والتنسيق التكاملي بين الدول األعضاء

سعي لضمان شفافية 
كاملة في المعامالت 

المالية والتجارية

في أكتوبر تفقد 
السوق العقارية 

تسهيالت ضريبة الدمغة

تسعى الصين إلعادة 
السيطرة على أدوات 

الدفع اإللكتروني

أوروبا تكثف 
مواجهة 

غسل األموال

)Getty/(آفاق غامضة مرتبطة بالوباء )رتشارد بايكرGetty/خفض سيطرة القطاع الخاص تكنولوجيًا )لوكاس شيفرز

لندن ـ العربي الجديد

املتحدة  اململكة  في  املــنــازل  أسعار  انخفضت 
ــيـــو/ تـــمـــوز مــع  بــشــكــل غـــيـــر مـــتـــوقـــع فــــي يـــولـ
تراجع التحفيزات، ما يشير إلى فقدان الزخم 
ــدأ الــتــخــفــيــض  ــقـــارات بــعــدمــا بــ فـــي ســــوق الـــعـ
التدريجي لإلعفاء الضريبي على املشتريات. 
للبناء،  البريطانية  الوطنية  الجمعية  وقالت 
األربـــعـــاء، إن مــتــوســط قــيــمــة املــنــزل انخفض 
إلى 244229 جنيهًا إسترلينيًا  املائة  0.5 في 
في  انــخــفــاض  أول  وهـــو  دوالر(،  ألـــف   338.8(
أربعة أشهر. جاء ذلك بعد مكاسب متوسطها 
1.6 فــي املــائــة بــن إبــريــل/ نــيــســان ويــونــيــو/ 
حزيران، فيما تباطأت وتيرة الزيادة السنوية 
إلى 10.5 في املائة من أعلى مستوى لها في 17 
عامًا عند 13.4 في املائة. وكان االقتصاديون 
ــن قــبــل وكــالــة  ــذيـــن شــمــلــهــم االســـتـــطـــالع مـ الـ
مكاسب  توقعوا  قــد  األميركية  »بلومبيرغ« 

بنسبة 0.3 في املائة في يوليو.
وشهد سوق اإلسكان البريطاني أسوأ ركود 
اقتصادي منذ أكثر من 300 عام، وكان الطلب 
مــدفــوعــًا بــاحــتــمــال تــوفــيــر آالف الــجــنــيــهــات 
للمشتريات التي اكتملت بحلول 30 يونيو/ 
حــــزيــــران والـــســـعـــي الـــنـــاجـــم عـــن الــــوبــــاء إلــى 
السكن في منازل ذات مساحة أكبر بعيدًا عن 

املناطق الحضرية املبنية.
تـــم تــخــفــيــض عتبة  يـــولـــيـــو،  فـــي األول مـــن 
ضريبة الدمغة بمقدار النصف إلى 250 ألف 
ما أضــاف 12.500 جنيه إسترليني  جنيه، 

لندن ــ العربي الجديد

الطريق  الصن  في  الخاصة  الشركات  قــادت 
فــي رقمنة األمــــوال، إذ أنــشــأت شركتا »آنــت« 
و»تــيــنــســنــت هــولــدنــغ« شــبــكــات دفـــع خاصة 
هائلة وعمليات تعدين العمالت املشفرة التي 
توفر الوقود الزدهــار بيتكوين، وكان ظهور 
هـــذه الــشــبــكــات بمثابة انــشــقــاق عــن الــتــاريــخ 
املالي الصيني الذي اتسم بالسيطرة املركزية. 
لكن، قد تعود األمور اآلن إلى طبيعتها. يقول 
هـــي يـــيـــفـــان، املـــؤســـس والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة »ريــــد ديــــت« الــتــكــنــولــوجــيــة الناشئة 
ــالـــة »بــلــومــبــيــرغ«  الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــصـــن لـــوكـ
ــــدى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة  ــلـــى مـ ــة: »عـ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
املـــاضـــيـــة مـــن طـــفـــرة تــكــنــولــوجــيــا اإلنـــتـــرنـــت، 
ابتلعت الشركات الخاصة األســواق، لكن في 
الصينية  الحكومة  ستكثف  املــطــاف،  نهاية 
حمالتها وتكبح هذه السيطرة«. إذ قام بنك 
الشعب الصيني، في األشهر األخيرة، بتسريع 

اختبار اليوان الرقمي الخاص به، وفق »وول 
ستريت جورنال«. في األسبوع املاضي، قال 
اليوان  يتم تطوير  ــه 

ّ
إن الصيني  الشعب  بنك 

الــرقــمــي بــشــكــل أســاســي ملــدفــوعــات التجزئة 
 الصن بحاجة إلى خدمات 

ّ
املحلية، وشرح أن

دفع »أكثر مالءمة وأمانًا وشمولية وصديقة 
للخصوصية« وإلى بنية تحتية للمدفوعات 

قابلة للتشغيل البيني عبر املنصات.
ــاد، الــرئــيــس الــســابــق  ــراســ ــوار بــ ــ واعــتــبــر إســ
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  لــقــســم الـــصـــن فـــي صـ
ه 

ّ
في حديث إلــى »وول ستريت جــورنــال«، أن

اليوان  آنــت، وتنسنت، يشكل  إلــى  »بالنسبة 
أن  الخطورة  من  لكن،  كبيرًا،  تحديًا  الرقمي 
تــظــال عــلــى الـــهـــامـــش. هــــذه الـــشـــركـــات ليس 
ــــوى الـــتـــعـــاون فــــي مـــشـــروع  ــار سـ ــيـ لـــديـــهـــا خـ

تعتزم بكن تنفيذه«.
ومع اقتراب الصن من طرح عملتها النقدية 
الرقمية الجديدة، هناك مخاوف من أن تتبع 
للمواطنن،  فقط  ليس  معاملة،   

ّ
كــل الحكومة 

ــار  لــكــن لــلــشــركــات األجــنــبــيــة فـــي الــــبــــالد. وأثــ
برنامج اليوان الرقمي التجريبي املخاوف من 
 بكن بدأت في تفكيك نظام الدفع بواسطة 

ّ
أن

ــة »آنــــــــــت«، والــــــذي  ــركـ ــشـ الــــهــــاتــــف املــــحــــمــــول لـ
يستخدمه أكثر من مليار شخص في الصن. 
واتخذ املنظمون الصينيون أقوى إجراءاتهم 
املشفرة  الــعــمــالت  تــعــديــن  لخفض  اآلن  حــتــى 
الذي يمثل أساس بيتكوين والعمالت األخرى 
القائمة )بلوك شاين(، ما أدى إلى فرار بعض 
إلى  خصوصًا  التكنولوجين،  الالعبن  أكبر 
الــيــوان  أخــــرى. ويعتبر  كــنــدا وروســيــا ودول 
الرقمي مشروعًا يمكن أن يضع الحكومة في 
الــعــمــالت املشفرة  أكــثــر مــع  منافسة مــبــاشــرة 
طرح  ويتوافق  الــشــركــات.  مدفوعات  وأنظمة 
ــع ملــمــارســة  ــ الــعــمــلــة الـــرقـــمـــيـــة مــــع دفـــعـــة أوســ
السيطرة على شركات التكنولوجيا من خالل، 
الدفع على  املــثــال، إجبار شركات  على سبيل 
الخضوع للوائح املصرفية التقليدية. قال مو 
العمالت  أبــحــاث  رئــيــس قسم  تــشــون،  تشانغ 
الصيني، في مارس  الشعب  الرقمية في بنك 
/ آذار، إن العملة الصينية اإللكترونية يمكن 
الشركات  ألنظمة  احتياطية  نسخة  توفر  أن 
الــتــنــبــؤ بطبيعتها.  يــمــكــن  الــتــي ال  الــخــاصــة 
وقــال: »إذا حــدث شــيء سيئ، ماليًا أو تقنيًا، 
فقد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على استقرار 

النظام املالي في الصن«.
ـــه إذا نــجــح الــيــوان 

ّ
وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أن

يمتص  فقد  االنــتــشــار،  فــي  الصيني  الرقمي 
البنك املركزي شبكات »آنت« و»تنسنت«، ما 

يؤدي إلى تجميد أعمالهما.

إلى كلفة شراء منزل بسعر 500 ألف جنيه، 
وهو متوسط سعر املنزل في لندن. اعتبارًا 
من 1 أكتوبر/ تشرين األول، سيعود الحد 
األدنى الذي تفرض عليه الضريبة إلى 125 

ألف جنيه.
ــد  ــال كــبــيــر االقـــتـــصـــاديـــن فـــي نــيــشــن وايـ ــ وقـ
الــدولــيــة روبـــرت غــاردنــر إن الطلب  العقارية 
األســـاســـي مــن املــرجــح أن يــظــل »قـــويـــًا« على 
املدى القريب، مدعومًا بثقة املستهلك القوية 
ــراض املــنــخــفــضــة والــنــقــص  ــتــ وتــكــالــيــف االقــ

املستمر في املنازل املعروضة للبيع.
أحد  أن  يبدو  أنــه  »بلومبيرغ«  فيما شرحت 
أسواق اإلسكان األكثر سخونة في العالم قد 
في  الــجــامــح  النمو  تباطأ  ذروتــــه. حيث  بلغ 
أسعار املنازل في اململكة املتحدة في يوليو، 
الحكومي  الضريبي  اإلعــفــاء  تقليص  وأدى 
الزبد من  إلــى إخــراج بعض  على املشتريات 
الــســوق. ومــع ذلـــك، فــإن الــتــحــول فــي السلوك 
ــاء يــعــنــي اســـتـــمـــرار الــطــلــب  الــنــاجــم عـــن الـــوبـ
إلى  اتساعًا. وسيؤدي ذلك  أكثر  على منازل 
ــام نــظــرًا  ــعـ ــذا الـ اســـتـــمـــرار غــلــيــان الـــنـــشـــاط هــ

النخفاض مستوى العرض.
ــر ملــوقــع  ــ ــاردنـــــر فــــي حــــديــــث آخــ واعـــتـــبـــر غـــ
»الغارديان« البريطاني، أن بيانات السجل 
الــعــقــاري تــشــيــر إلـــى أن الــعــقــارات مرتفعة 
الــثــمــن كــانــت تــقــود ســـوق اإلســـكـــان الــقــوي 
منذ تفشي الوباء. على مدى األشهر الستة 
ــة، ارتـــفـــعـــت نــســبــة املـــبـــيـــعـــات الــتــي  ــيـ املـــاضـ
تــشــمــل املـــنـــازل املــنــفــصــلــة وشــبــه املنفصلة 
بشكل  الشقق  بيع  نسبة  انخفضت  بينما 

كــبــيــر، حــيــث تــحــول الــنــاس إلـــى الــعــمــل من 
املنزل والبحث عن عقارات أكبر.

ولفت توم بيل، رئيس قسم األبحاث السكنية 
في اململكة املتحدة في شركة »نايت فرانك«، 
إلـــى أنـــه ســيــســتــمــر دعـــم ســـوق اإلســـكـــان في 
اململكة املتحدة من خالل األسس االقتصادية 
ــــن اآلثــــــــــار املــــشــــوهــــة لـــلـــوبـــاء  ــكـ ــ ــة، ولـ ــ ــويـ ــ ــقـ ــ الـ

وتسهيالت رسوم الدمغة تتالشى.
مــع انتعاش الــعــرض، مــن املــرجــح أن يصبح 
نمو أسعار املنازل املكون من رقمن نموًا من 
رقم واحد بحلول نهاية العام، وفق بيل. في 
املــقــابــل، ال يـــزال الطلب قــويــًا على الــرغــم من 
انــتــهــاء عطلة رســـوم الــطــوابــع، وهــي حقيقة 
بــدأ فيروس كــورونــا في  إذا  سيتم تعزيزها 
الــتــحــرك ارتــفــاعــًا، وهـــو أمـــر يــجــب أن يــدركــه 

البائعون املحتملون قبل الخريف.
ــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس  ــ وكـ
ــاء، أن االقــتــصــاد  ــعــ جــونــســون قـــد أكــــد، األربــ
سيبدي تعافيا هذا العام. وشرح جونسون 
في حديث إذاعــي، أن »أعــداد الوظائف تزيد، 
وأعتقد أن بقية السنة لن تخلو من مطبات 
اقتصاديا  تعافيا  أتــوقــع  لكن  الطريق،  على 
مطردًا«. ووصل الجنيه اإلسترليني، صباح 
األربــعــاء، إلــى أعــلــى مــعــدل لــه مقابل الــيــورو 
يــــــورو، حيث  مــنــذ أوائــــــل إبـــريـــل عــنــد 1.18 
قواعد  فــي  التغييرات  على  الحكومة  وافــقــت 
السفر، مع فتح اململكة املتحدة أبوابها أمام 
مــزدوج  الــذيــن حصلوا على تطعيم  السياح 

من االتحاد األوروبي والواليات املتحدة.
ــلــــور، الـــرئـــيـــس  ــايــ ــان ســــتــــرافــــورد تــ ــ ــ ــال إيـ ــ ــ وقـ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »فــيــر أف إكــــس« لتمويل 
السفر: »حقق الجنيه تعافيًا سريعًا ووصل 
إلــــى أعــلــى مــســتــويــاتــه مــقــابــل الــــيــــورو، بعد 
ــار الــتــي تــفــيــد بــــأن الــحــكــومــة تستعد  ــبـ األخـ
لــلــمــوافــقــة عــلــى تــغــيــيــرات الــســفــر، وال يـــزال 
أعلى  وهــو حاليًا  قويًا،  اإلسترليني  الجنيه 
الــيــورو مقارنة  املــائــة مــقــابــل  بنسبة 10 فــي 

بالعام املاضي.

اليوان الرقمي يتحدى العمالقةأسعار المنازل في المملكة المتحدة تفقد زخمها

ــيـــا  آسـ وســـــــط  ــــي  فــ ودول  ــــة  ــيـ ــ ــيـــــالروسـ ــ ــبـ ــ والـ
لتبييض األموال.  

ووحــدة  االقتصادية  الجرائم  شرطة  وكانت 
ــاب  ــ مــكــافــحــة غـــســـل األمــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهــ
األوروبــيــة طالبت عــددا من الــدول منذ 2019 
ومنسقة،  مشتركة  لــقــواعــد  االتــحــاد  بتبني 

»فضيحة  سوفييتية سابقة، وهو ما عرف بـ
غسل األموال«، التي توالت فصولها بالكشف 
عن استغالل ملصارف أوروبية أخرى. وُيعد 
االتــــفــــاق الـــجـــديـــد حـــزمـــة طـــمـــوحـــة لــحــمــايــة 
مواطني االتحاد والنظام املالي األوروبي من 
أمنية  إستراتيجية  مــن خــالل  األمـــوال  غسل 

بعد أن كشف النقاب عن تعامل فرع »البنك 
مليارات  بعشرات  إستونيا  في  الدنماركي« 
الــيــوروهــات »املــشــبــوهــة« )تــقــدر بنحو 160 
املــحــولــة  و2015(   2007 بــــن  يــــــورو  مـــلـــيـــار 
لــلــغــســل مـــن قــبــل رجـــــال أعـــمـــال مــقــربــن من 
الكرملن ومن رؤساء آخرين في جمهوريات 

ستمتد حتى 2025. ورأى أحد خبراء القوانن 
املــالــيــة فــي مؤسسة »الــتــمــويــل الــدنــمــاركــي«، 
األوروبــي  املقترح  أن  ينسن،  كييلد غوسفي 
بتأسيس  »وخــصــوصــا  هامة  خطوة  يعتبر 
هــيــئــة تـــشـــرف عــلــى تـــعـــامـــالت أكـــبـــر الــبــنــوك 
وعلى الشركات األوروبية من خارج القطاع 

املالي«. ورأى ينسن في تصريحات لصحيفة 
»بورسن« االقتصادية الدنماركية أن اقتراح 
األوروبــي  االتــحــاد  إنشاء هيئة إشرافية في 
ــة لـــضـــمـــان تـــوحـــيـــد وتــنــســيــق  ــامـ »خــــطــــوة هـ
أفضل بن الدول األعضاء«، واعتبر أيضا أنه 
الهيئة  بن  االختصاص  »توضيح  املهم  من 
الجديدة وسلطات الرقابة الوطنية، حتى ال 

يكون هناك إشراف مزدوج«. 
ويــبــدو أن املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة مــاضــيــة في 
إنشاء آليات تتعلق بعمل الهيئة الجديدة من 
الجرائم  مكافحة  سلطات  مــع  التعاون  خــالل 
االقــــتــــصــــاديــــة فــــي الــــــــدول األعـــــضـــــاء. ويـــأمـــل 
للخطة  املــشــتــرك  برملانهم  تبني  األوروبـــيـــون 
لتدخل حيز التنفيذ في 2024، وتتحول عملية 
ا من 2026. ويراهن هؤالء  اإلشراف املباشر بدء
عــلــى وقـــف هـــدر مــئــات مــلــيــارات الــيــوروهــات 
األوروبية،  السوق  التي يجري تبييضها في 
الــذي  املنظمة  الجريمة  عــالــم  فــي  وخصوصا 
األكبر في  أنــه  اقتصاديون  يعتقد مختصون 
ــة، واســتــغــالل  ــيــ مــجــال غــســل األمـــــوال األوروبــ
أنظمة سياسية أخرى وعالم الجريمة ثغرات 
غــيــاب ســيــاســة مــصــرفــيــة مــوحــدة بــن الـــدول 

األعضاء خالل السنوات املاضية. 
وكــان االتحاد األوروبـــي توصل في يونيو/
حــــزيــــران املــــاضــــي إلـــــى اتــــفــــاق، بـــعـــد خــمــس 
ســــــنــــــوات، ملـــكـــافـــحـــة املــــــــــــالذات الـــضـــريـــبـــيـــة 
ــددة الـــجـــنـــســـيـــات  ــعــ ــتــ ــرب الــــشــــركــــات مــ ــ ــهـ ــ وتـ
مـــن اســتــحــقــاقــاتــهــا فـــي املـــجـــال. وســيــصــوت 
البرملان األوروبي على املوافقة النهائية على 

االتفاقية بعد العطلة الصيفية. 
الــجــديــدة على الشركات  وتــفــرض االتــفــاقــيــة 
حول  واالنفتاح  الشفافية  من  املزيد  الكبرى 
مــقــدار األربـــاح والــضــرائــب الــتــي تدفعها من 
عام إلى آخر في الدول التي تعمل فيها، ولو 
كان إنتاجها خارج القارة األوروبية. وتعتبر 
الخطوة املنتظر أن يوافق عليها البرملانيون 
األوروبيون، الذين انتظروا منذ 2016 توصل 
لهذا  األوروبــــي  الــــوزراء  ومجلس  املفوضية 
االتـــفـــاق، واحــــدة مــن الــخــطــوات الــتــي تسعى 
من خاللها السياسات املالية املشتركة فرض 
مــســاهــمــة الــشــركــات املــتــهــربــة مـــن الــضــريــبــة 
املــســاهــمــة فــي مـــوازنـــات أوروبــــا ووقـــف هــدر 
مــئــات املــلــيــارات عــبــر الــتــهــريــب إلـــى املـــالذات 
الضريبية، وخصوصا تلك التي تسجل أكثر 
من 750 مليون يورو في مداخليها السنوية، 
املائة من مجموع  والتي تشكل نحو 10 في 
الشركات التي تطرح انتاجها/خدماتها في 

السوق األوروبية.

تطاول الخطة األوروبية، الكيانات والدول التي تقوم أو ترتبط بالجرائم 
المالية، وأبرزها االحتيال أو التهرب الضريبي أو استخدام الوسائل القانونية 
لتقليل المسؤولية الضريبية، وكذا 
أصول  إخفاء  عبر  األمــوال،  غسل 
عليها  الحصول  تم  التي  األمــوال 
وتعتبر  مشروعة.  غير  بطريقة 
بحيث  تعسفية،  الممارسات  هذه 
الشركات  ضرائب  عائدات  تقوض 
ــاء. وتــحــاول  ــض ــدول األع فــي الـ
متكاملة  جبهة  إنــشــاء  الخطة 
ــدف تــشــجــيــع  الــتــغــيــيــر في  ــه ب

التشريعات والممارسات الضريبية.

ممارسات تعسفية

تقرير

تراجعت أسعار المنازل في 
المملكة المتحدة في 

يوليو/ تموز، وهو أول 
انخفاض في أربعة أشهر، 

متأثرة بتراجع التحفيز

Thursday 29 July 2021 Thursday 29 July 2021
الخميس 29 يوليو/ تموز 2021 م  19  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2523  السنة السابعة الخميس 29 يوليو/ تموز 2021 م  19  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2523  السنة السابعة

رؤية

جواد العناني

ســافــرت إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة إللــقــاء مــحــاضــرات، وااللــتــقــاء 
الــقــومــي األمــيــركــي،  الـــخـــارجـــيـــة، واألمـــــن  بــعــامــلــني فـــي وزارة 
ومراكز البحوث، في الوقت الذي وصل فيه امللك عبد الله الثاني 
بايدن، وعدد  املتحدة جو  الــواليــات  رئيس  للقاء  واشنطن  إلــى 
من كبار املسؤولني في السلطتني التنفيذية والتشريعية ُهناك. 
ويــبــدو أن الــرحــلــة، كــمــا وصــفــهــا لــي َمـــن الــتــقــيــت بــهــم جميعًا 
تناولت  الــتــي  املــقــاالت  ناجحة. وحــتــى  كــانــت  استثناء،  وبـــدون 
واشنطن  مثل  رئيسية،  فــي صحف  ونــشــرت  امللكية،  الــزيــارة 
ويعود  الحقيقة.  هــذه  قــد عكست  تــايــمــز،  ونــيــويــورك  بــوســت، 
السبب الرئيسي في النجاح إلى استعادة األردن وملك األردن 
ملصالحها  املتحدة  الــواليــات  اعتبارات  في  الهامني  موقعيهما 

االستراتيجية في املنطقة.
ربت  والواقع أن الرحلة قد نجحت قبل أن تبدأ. فمن ناحية، سَّ
الله  امللك عبد  املعلن عنه بني  اللقاء غير  اإلسرائيلية  الصحف 
الثاني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينت. وقد تبني من 
لقاء وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي مع رئيس الوزراء 
البديل، وزير الخارجية اإلسرائيلي يئير ليبد، أن الجانبني قد 
اقتصادي معيشي، مثل  األمور، معظمها  اتفقا على عدد من 
ضخ 

ُ
ت املياه  من  إضافية  مكعب  متر  مليون   50 إسرائيل  بيع 

إلى األردن من بحيرة طبريا. 
املتر  قــالــت إن سعر  أن مــصــادر  ُيــعــلــن، إال  لــم  السعر  أن  ومــع 
الجانبان  اتفق  وكذلك  دوالر.   0.6 حــدود  في  سيكون  املكعب 
الغربية بمقدار 300  الضفة  إلــى  األردن  زيــادة صــادرات  على 
مــلــيــون دوالر فــي الــســنــة، إضــافــة إلـــى 150 مــلــيــون أخـــرى أو 
، شريطة أن تكون مواصفاتها مطابقة للمواصفات 

ً
أكثر قليال

اإلسرائيلية.
ــفــــاقــــات صــالــحــة لـــــأردن،  وقــــد اعـــتـــبـــرت هــــذه الـــلـــقـــاءات واالتــ
يواجهه.  الذي  االقتصادي  التحّدي  له على مواجهة  ومساعدة 
ــــي الــعــهــد األمــيــر  ولـــكـــن بــعــد لـــقـــاء املـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي وولـ
األبيض  البيت  نشر  بــايــدن،  الرئيس  مــع  الله  عبد  بــن  الحسني 
أن  تؤكد  األميركية  الصحف  في  أخبار  تسّربت  وكذلك  بيانًا، 
دعم حكومة  األميركي  الرئيس  من  الثاني طلب  الله  عبد  امللك 
إلى  تسعى  والتي  الكاظمي،  العراقي مصطفى  الــوزراء  رئيس 
الــجــيــران،  تــدخــالت  عــن  بعيدًا  فيها  الــقــرار  أن تستعيد حــريــة 
خصوصا الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، ويبدو أن هذا الطلب 
لقي أذنًا صاغية من اإلدارة األميركية. ولكن لم تذكر تفاصيل 

عن أسلوب الدعم األميركي لحكومة الكاظمي.
رفع  أثــار موضوع  قد  الثاني  الله  عبد  امللك  أن  الثانية  والنقطة 
إلعادة  مؤتمر  عقد  إلى  ودعــا  السوري،  االقتصاد  عن  القيود 
إعمار سورية، يكون فيه األردن وقطر وتركيا وإيران وروسيا 

والواليات املتحدة وأوروبا مدعّوين للُمساعدة واملساهمة. 
ومــن الجدير ذكــره فــي هــذا املــجــال أن رئيس الـــوزراء األردنــي 
ِبشر الخصاونة قد زار موقع جابر الحدودي مع سورية، من 
أجل تسهيل حركة مرور الناس والشاحنات بني البلدين بدون 
إلى  بلد  رخصة  تحمل  شاحنات  من  البضائع  تحميل  إعــادة 

شاحناٍت تحمل رخصة البلد اآلخر.
وقبل أن تبدأ زيارة امللك، بدا واضحًا أن الواليات املتحدة كانت 
مليون دوالر من   600 بــإرســال  الــزيــارة  نــجــاح  على  حريصة 
املنحة  األردنية، ومجموع  املوازنة  لدعم  األميركية  املنحة  أصل 
اإلدارة  حّولت  وكذلك   .2021 للعام  دوالر  مليون   820 حوالي 
125 مليون دوالر لدعم موازنة وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
الــرئــيــس  عــنــهــا  حــجــبــهــا  بــعــدمــا   ،)UNRWA( الفلسطينيني 

األميركي السابق دونالد ترامب.
ــارة املــلــك تــهــدف إلــى دعــم األردن فحسب، بــل أن  ولــم تكن زيـ
فلسطني  بني  السالم  عملية  لتحريك  تــّواق  أنــه  واشنطن  تعلم 
اللتني  املستقلتني  الدولتني  هــدف  تحقيق  أجــل  من  وإسرائيل، 
تعيشان جنبًا إلى جنب بسالم وأمان. وقد أكد البيان املنشور 
الصادر عن البيت األبيض )White House Read-out( بشأن 
األميركية  اإلدارة  أن  عهده،  وولــي  الثاني  الله  عبد  امللك  زيــارة 
األمــن والكرامة  وأنــهــا تريد تحقيق  الــدولــتــني،  إلــى حــل  تسعى 

واالزدهار لكال الجانبني بدون تمييز. 
العملية  يــبــدأ تــحــريــك هـــذه  الــســؤال هـــو: مــتــى يمكن أن  ولــكــن 
تفيد  أخبارا  اإلعــالم  ووسائل  الصحف  تناقلت  لقد  السلمية. 
بأن السالم في الشرق األوسط ليس من أولويات هذه اإلدارة. 
ــام املــســؤولــني الــذيــن قابلتهم،  ــر أمـ ــا تــســاءلــت عــن هـــذا األمـ ـ

ّ
ومل

أن  يمكن  ال  املتحدة  فــالــواليــات  ليس صحيحًا،  »هــذا  لــي:  قيل 
الترتيبات  بعض  إنــجــاز  مــن  بــد  ال  ولــكــن  املنطقة،  عــن  تتخلى 
الحكومة  اســتــقــرار  ثــبــات  الترتيبات  هــذه  وأول  األرض«.  على 
وزمرته  نتنياهو  بنيامني  يعود  ال  حتى  الحالية  اإلسرائيلية 
إلى الحكم ثانية. وقد قّرروا أن موافقة الكنيست على املوازنة 
ــر 

ّ
الــعــامــة اإلســرائــيــلــيــة لــلــعــامــني املــقــبــلــني ســـوف يــعــتــبــر املــؤش

األساسي الستمرار الحكومة اإلسرائيلية ملدة سنتني. 
ــثــانــي هـــو َدْعـــــُم الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــطــلــب من  ــر ال ــ واألمـ
ــه لــواشــنــطــن فـــي منتصف  رئــيــس الــــــوزراء بــيــنــت عــنــد زيـــارتـ
للتخفيف  إجـــراءات  يإخذ  بــأن  آب(،  )أغسطس/  املقبل  الشهر 
منطقة  في  البيوت، خصوصا  هدم  ووقــف  الفلسطينيني،  عن 
الـــقـــدس، والــســمــاح بــحــريــة الــعــبــادة والــتــنــقــل بـــدون اإلجــــراءات 
الفلسطينية  اإلدارة  مــن  والــطــلــب  اإلنــســانــيــة،  وغــيــر  الــعــقــيــمــة 
االلـــتـــزام بــالــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة، حــتــى تكتسب ثــقــة الــشــارع، 

ن من إجراء االنتخابات التشريعية خالل عدة أشهر.
ّ
وتتمك

ــات كــثــيــرة تــجــرى لتحسني الــحــيــاة عــلــى األرض  هــنــالــك دراســ
مــعــيــشــيــًا وحــركــيــًا وإنـــســـانـــيـــًا. وهــــي إجـــــــراءات تــخــلــق املــنــاخ 
األفضل للتفاوض. وذلك كله شريطة أن يكون الهدف النهائي 
مــن املــفــاوضــات واضــحــًا فــي مــا يتعلق بـــاألراضـــي املــحــّررة، 
ــقـــدس، وتــصــفــيــة املــســتــوطــنــات، وتـــبـــادل األراضـــــي بنسب  والـ

يسيرة وضمان كرامة املواطن الفلسطيني.
لوباء  التصّدي  أجــل  من  بجّد  الحالية  األميركية  اإلدارة  تعمل 
التي تسمح  القوانني  التطعيم، وتمرير  كورونا، وتكثيف حملة 
لكي  وذلك  التحتية،  البنى  األميركي وتحسني  االقتصاد  بدعم 
التي  الــفــتــرة  انــتــخــابــات منتصف  فــي  إيــجــابــيــة  نــتــائــج  تضمن 
ستجرى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وحتى ذلك 
الوقت، ستبقى التحضيرات والدراسات تسير على قدم وساق 

قبل البدء في عملية تفاوض جاّدة.

ملك األردن وولي 
العهد في واشنطن


