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500 ألف وظيفة للتونسيين في ليبيا
تونس ـ إيمان الحامدي

ــلـــس األعــــمــــال  قـــــــال رئــــيــــس مـــجـ
الحفيظ  عبد  الليبي،  التونسي 
تــونــس  ــة  ــرافــــي، إن حـــصـ ــكــ الــــســ
بنسبة  زادت  ليبيا  فــي  الــشــغــل  عــقــود  مــن 
الــتــقــديــرات األولــيــة بعد تسجيل  20% عــن 
ــدد مـــن االخــتــصــاصــات  طــلــب مــهــم عــلــى عــ
الطبية والخدماتية واملهن املتعلقة بالبناء 
والــنــفــط، مــؤكــدا الــتــحــاق مــا ال يــقــل عــن 50 
ألف تونسي للعمل في ليبيا خالل الفترة 

املاضية.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــديــــث لـ ــــي حــ وأكـــــــد الــــســــكــــرافــــي فـ
قــدرت حاجة  األولية  التوقعات  أن  الجديد« 
ــن الـــعـــمـــالـــة الــتــونــســيــة  ــوق الــلــيــبــيــة مــ ــســ الــ
بـــ300 ألــف، غير أن الطلب زاد ليرفع حصة 
تونس إلى نصف مليون عقد تشغيل قابلة 
لــلــتــوقــيــع عــلــى املــديــن الــقــريــب واملــتــوســط، 
ــا أن يـــنـــطـــلـــق الـــعـــمـــل الـــفـــعـــلـــي فــي  ــرّجــــحــ مــ

ــح أن  تــوقــيــع الــعــقــود الــفــتــرة املــقــبــلــة. وأوضــ
ويوفر  مهم  مشغل  الليبي  الخاص  القطاع 
إمــكــانــيــات واســـعـــة لــلــتــونــســيــن لــلــعــمــل في 
اختصاصات مختلفة، مشيرا إلى أن توقيع 
العقود للعمل في القطاع الحكومي سيكون 
بــشــكــل رســمــي بــن مــســؤولــن مــن الــبــلــديــن. 
وحــــول الــتــخــصــصــات املــطــلــوبــة فــي الــســوق 
ق 

ّ
الليبية، قال السكرافي إنها متنوعة وتتعل

بـــاالخـــتـــصـــاصـــات الــطــبــيــة وشـــبـــه الــطــبــيــة 
وقطاع النفط إلى جانب االختصاصات ذات 
الــعــالقــة بــقــطــاع الــبــنــاء والــتــطــويــر الــعــقــاري 

والحرف وعدة مهن أخرى.
ورّجح املتحدث أن يساعد التحّسن املترقب 
ــنــــار الـــلـــيـــبـــي وتــعــافــي  لــســعــر صـــــرف الــــديــ
الذهاب  على  التونسين  تدريجيا،  العملة 
لــلــعــمــل هـــنـــاك، مــعــتــبــرا أن ســعــر الــصــرف 
على  التونسية  العمالة  يشجع  ال  الحالي 
ــارة  ــــى الـــعـــمـــل فــــي الـــجـ الــــذهــــاب بــكــثــافــة إلـ
التنقل  إلى  وباإلضافة  لتونس.  الجنوبية 

للعمل في ليبيا، قال السكرافي إن العقود 
التجارية املزمع توقيعها بن البلدين تزيد 
صناعية  منتجات  على  الليبي  الطلب  من 
ــانــــع عــلــى  ــع قـــــــدرة املــــصــ ــ ــــوسـ تـــونـــســـيـــة وتـ
استيعاب يد عاملة إضافية لتلبية الطلب 

الليبي.
الليبي على سلع  الطلب  أن يحدث  ع 

ّ
وتوق

تونسية حراكا مهما في القطاع الصناعي 
املــحــلــي بــمــا يــســاعــد عــلــى تــرمــيــم تــأثــيــرات 
الجائحة الصحية التي تتسبب في ارتفاع 

قياسي في نسب البطالة في البالد.
ــلــــديــــن ال  ــبــ ــكــــن دعـــــــم االســــتــــثــــمــــار بـــــن الــ لــ
ــزال يــحــتــاج إلـــى مــحــفــزات إضــافــيــة وفــق  يــ
الــســكــرافــي، الــــذي أكـــد أن مــجــلــس األعــمــال 
تــواصــل مستمر مع  فــي  الليبي  الــتــونــســي 
التونسي من أجل تحسن قوانن  البرملان 
االســـتـــثـــمـــار وجــعــلــهــا أكـــثـــر مـــرونـــة وحــث 
الحكومة على إصدار النصوص الترتيبية 
الخاصة بالقوانن التي تسهل التجارة بن 

التونسية في  العمالة  البلدين. ومثل ملف 
ليبيا نقطة مهمة على جدول أعمال الزيارة 
الرسمية التي أداها رئيس حكومة تونس 
هـــشـــام املــشــيــشــي، مـــؤخـــرا إلــــى طــرابــلــس، 
حــيــث حــصــلــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة على 
تعهد رسمي من الحكومة الليبية بتسوية 
أوضاع العمالة التونسية هناك وفق عقود 
عمل تضمن لهم الحقوق املالية واملعنوية.

تــونــس خالل  فــي  البطالة  وارتــفــعــت نسبة 
إلــــى %17.4  الـــربـــع األخـــيـــر مـــن عــــام 2020 
ليصل عدد العاطلن عن العمل إلى 725.1 

ألف شخص.
ورجح الخبير االقتصادي التونسي، محمد 
الطلب  كثافة  تتركز  أن  الــشــريــف،  منصف 
على العمالة التونسية في منطقة الجنوب 
نظرا للقرب الجغرافي لهذه املحافظات مع 
مدن ليبية. بينما تحفز املصالحة الليبية، 
الليبية على  الــتــونــســيــة  األعـــمـــال  مــجــالــس 

تعزيز األعمال املشتركة بن الجانبن.

طهران ـ صابر غل عنبري

ــرانـــي، رضـــا أردكـــانـــيـــان، عن  كــشــف وزيـــر الــطــاقــة اإليـ
إفــراج بغداد عن 125 مليون دوالر من املــوارد املالية 
اإليـــرانـــيـــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة فـــي الـــعـــراق، لـــشـــراء 16 
مليون جرعة لقاح كورونا، وفق منظومة »كوفاكس« 

التابعة ملنظمة الصحة العاملية.
 عــن 

ً
ــقــــال نــ ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ الـــطـــاقـــة  مــــوقــــع وزارة  وأفــــــــاد 

فـــــِرج عـــن هــذه 
ُ
ــان، قــولــه أمـــس الــســبــت، إنـــه أ ــيـ ــانـ أردكـ

 
ّ
األموال بعد »جهود حثيثة مستمرة«، مشيرًا إلى أن
البنك التجاري العراقي سيحولها إلى بنك سويسري، 

نهاية  الــالزمــة  اإلداريـــة  الترتيبات  تنجز  أن  متوقعًا 
هــذا األســبــوع، الستيراد شحنة اللقاحات إلــى داخل 

إيران وتسليمها لوزارة الصحة.
وكــان وزيــر الطاقة اإليــرانــي قــد كشف، مطلع مايو/ 
ــر الــكــهــربــاء الــعــراقــي،  ــار الـــجـــاري، بــعــد لــقــائــه وزيــ أيــ
ماجد مهدي حنتوش، في العاصمة اإليرانية طهران، 
 بــالده ستدفع من األرصـــدة اإليرانية املجمدة في 

ّ
أن

الـــعـــراق أول دفـــعـــة الســـتـــيـــراد الــلــقــاح الـــروســـي ضد 
 زيارة وزير 

ّ
كورونا الجديد. وأشار أردكانيان إلى أن

الــكــهــربــاء الــعــراقــي إليــــران جــــاءت إلجــــراء مباحثات 
لتصدير  املستحقات  لــدفــع  املالية  الترتيبات  بــشــأن 

الــغــاز والكهرباء اإليــرانــيــن إلــى الــعــراق. ولــم يكشف 
كمية  العراقي حينذاك، عن  اإليــرانــي وضيفه  الوزير 
األموال اإليرانية املجمدة في بنوك عراقية على خلفية 
العقوبات والضغوط األميركية، لكن سبق أن كشفت 

ها تبلغ نحو 5 مليارات دوالر.
ّ
تقارير إعالمية أن

ــــرت طـــهـــران، خــــالل الـــســـنـــوات الـــثـــالث املــاضــيــة،  وأجــ
مــفــاوضــات مـــع الــجــانــب الــعــراقــي لــتــحــصــيــل عــوائــد 
ها لم تفلح في 

ّ
صادراتها من الطاقة للعراق نقدًا، لكن

الــوصــول إلــى نتيجة. وجــّمــدت بــغــداد هــذه األرصــدة 
الــضــغــوط األمــيــركــيــة، المــتــثــالــهــا للعقوبات  بــســبــب 
املفروضة على طهران منذ عام 2018، بعد انسحاب 

النووي. وال إحصائية  االتفاق  املتحدة من  الواليات 
رســمــيــة عـــن حــجــم األرصــــــدة اإليـــرانـــيـــة املــجــمــدة في 
 تقارير إعالمية تقدرها بنحو 40 مليار 

ّ
الخارج، لكن

دوالر.
وكان وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه قد قال خالل 
مراسم تدشن مشاريع بتروكيميائية جنوب إيران، 
ه لوال الحظر املفروض على بالده 

ّ
األسبوع املاضي، إن

والحصول  التمويل  نــظــام  اســتــخــدام  مــن  وحرمانها 
على أرصدة النقد األجنبي واالستثمارات الخارجية، 
لــكــان حــجــم االســتــثــمــارات الــنــفــطــيــة قـــد بــلــغ ضعفي 

الحجم الحالي.

العراق يفرج عن أرصدة إيرانية

السعودية تسمح بالقادمين 
من 11 دولة

قررت الحكومة السعودية، السماح 
بدخول القادمني إليها من 11 دولة، 

بعد رفع حظر فرضته للحد من 
انتشار فيروس كورونا، لكن »مع 

تطبيق إجراءات الحجر الصحي 
املؤسسي«. ونقلت وكالة األنباء 
السعودية »واس« أمس السبت، 

عن مصدر بوزارة الداخلية قوله 
إنه سُيسمح بدخول القادمني 
من اإلمارات وأملانيا والواليات 

املتحدة وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال 
وبريطانيا والسويد وسويسرا 

وفرنسا واليابان، اعتبارا من األحد. 
وقال مسؤول سعودي لوكالة 
»بلومبيرغ« األميركية األربعاء 

املاضي، إّن اململكة تعتزم استئناف 
التأشيرات السياحية »قريبًا جدًا«.

تفاقم عجز موازنة فرنسا
قال وزير العمل والحسابات العامة 

الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، إن 
العجز في املوازنة العامة للدولة 
سيصل إلى حوالى 220 مليار 

يورو )268.4 مليار دوالر( خالل 
العام الجاري 2021، مقابل 173.3 

مليار يورو في تقديرات قانون 
املالية األولي، بزيادة تصل نسبتها 

إلى 26.9%. وأوضح دوسوبت 
في تصريح لوكالة فرانس برس، 
أمس السبت، أن هذا التفاقم الذي 

يبلغ نحو 47 مليار يورو في عجز 
املوازنة، هو »نتيجة إلجراءات 

الدعم التي نواصل اتخاذها لدعم 
االنتعاش على أفضل وجه«.

وستعرض الحكومة، يوم األربعاء 
املقبل، مشروع قانون مالي معدل 

يشمل تدابير طوارئ إضافية 
بقيمة 15 مليار يورو ستستخدم 

على وجه الخصوص لتمويل 
النشاط الجزئي واملساعدات 

املحددة للشركات التي تواجه 
صعوبات كما قال دوسوبت. 

زيادة قياسية للمسافرين 
عبر مطار حمد

حقق مطار حمد الدولي، زيادة 
كبيرة في حركة املسافرين بلغت 

381% رغم تداعيات جائحة 
كورونا، وذلك خالل عام ابتداء من 

إبريل/ نيسان 2020 إلى إبريل/ 
نيسان املاضي، جرى خالله نقل 

أكثر من 976 ألف مسافر عبر 
املطار. فيما شهدت حركة الطائرات 

ارتفاعًا بنسبة 142%، إذ هبطت 
على مدرج املطار خالل الفترة 

املذكورة 12541 طائرة، في حني 
شهدت حركة الشحن الجوي زيادة 
بنسبة 70% عبر نقل 222 ألف طن 
من البضائع. ووفق بيان صادر عن 
مطار حمد، أمس السبت، بمناسبة 
الذكرى السابعة النطالق عملياته 

التشغيلية، فإن املطار أصبح بوابة 
لـ 142 وجهة حول العالم، وذلك من 

خالل رحالت 33 شركة طيران 
عاملية. وقال الرئيس التنفيذي 

للعمليات في املطار، بدر محمد 
نت 

ّ
املير، إن االستراتيجية القوية مك

املطار من استمرارية األعمال 
ومواجهة التحديات غير املسبوقة 

التي فرضتها جائحة كورونا على 
قطاع الطيران والسفر.

أخبار

السويد تخطط 
لفرض »ضريبة 

المليونير«

ظهر البيانات الرسمية تزايد الفجوة بن األغنياء والفقراء خالل 
ُ
تخطط السويد لفرض ضريبة على األثرياء لدعم نظام الرعاية االجتماعية، حيث ت

العقود األخيرة، على الرغم من أن البلد ما يزال من بن أكثر الدول مساواة من الناحية االقتصادية في العالم. وقالت وزيرة املالية، ماجدالينا أندرسون، 
في مقابلة مع صحيفة »ديجنس نيهيتر« اليومية، إنه على الرغم من زيــادة دخول الفقراء 50% منذ التسعينيات، فقد تضاعف دخل األغنياء الذين 
يمثلون 1% من سكان السويد أكثر من ثالثة أضعاف، مشيرة إلى أن الحزب »االشتراكي الديمقراطي« الحاكم يريد فرض »ضريبة املليونير«. ووفق 
تقرير ملجلة »فوربس« أخيرًا، فإن ما يقرب من ثلثي طبقة املليارديرات على مستوى العالم، زادت ثرواتهم في 2020 رغم جائحة فيروس كورونا التي 

زادت معاناة متوسطي الدخول والفقراء.

اقتصاد
Sunday 30 May 2021
األحد 30 مايو/ أيار 2021 م  18  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2463  السنة السابعة

)األناضول(
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اقتصاد

»أصحاب نفوذ« متهمون 
بسحب موارد المواطنين ومخاوف 

من العطش

%0.8
حــصــة الـــفـــرد مـــن الــمــيــاه 
 %0.8 مــن  ــل  أق األردن  فــي 
ال  إذ  العالمية،  الحصة  من 
يحصل على أكثر من 100 متر 
تقرير  وفق  سنويًا،  مكعب 
حصة  بينما  المياه،  ــوزارة  لـ
المجاورة  الــدول  في  الفرد 
نحو  على  تــزيــد  للمملكة 

1300 متر مكعب سنويًا.

تحقيق

55 مليون متر مكعب 
سنويًا للمملكة من مياه 

نهَري األردن واليرموك

المياه الجوفية المصدر 
الرئيسي لمياه الشرب 
واالستعماالت األخرى

عمان ـ زيد الدبيسية

ــيـــة شـــــح املـــــيـــــاه فــي  أخــــــــذت قـــضـ
ــا  ــديــ ــاعــ تــــصــ ــى  ــنــ ــحــ ــنــ مــ األردن 
فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة، مـــع تــزايــد 
ــعــــدي عــــلــــى املـــــــــــوارد املــــتــــاحــــة،  ــتــ حــــــــاالت الــ
املشكلة  تفاقم  مــن  املــخــاوف  تــتــزايــد  بينما 
مـــع تـــزايـــد عــــدد الـــســـكـــان وارتــــفــــاع الــطــلــب 
ــة، بــيــنــمــا  ــاديــ ــتــــصــ ألغــــــــراض الـــتـــنـــمـــيـــة االقــ
تــفــاقــم  ــلـــي وراء  االحــــتــــال اإلســـرائـــيـ يـــقـــف 
األزمــة، لسيطرته على مجاري مياه نهَري 
فيما  فــيــهــمــا،  والــتــحــكــم  والـــيـــرمـــوك   األردن 
ــلـــى كــمــيــات  يـــحـــصـــل الــــجــــانــــب األردنــــــــــي عـ
مـــحـــدودة، وفـــق االتــفــاقــات املــبــرمــة، ويــدفــع 
إذا وافــــق  ــة  ــيــ ــافــ ــيــــاجــــات اإلضــ ــتــ ــمـــن االحــ ثـ

االحتال على صرفها.
ــلــــجــــدل، خـــرج  ــرة لــ ــيـ ــثـ ــات مـ ــريـــحـ وفــــــي تـــصـ
وزيـــر املــيــاه والــــري، محمد الــنــجــار، نهاية 
إبريل/ نيسان املاضي، ليكشف عن وجود 
اململكة من  املياه في  اعــتــداءات كبيرة على 
»أصـــحـــاب نــــفــــوذ«، ما  ـــ قــبــل مـــن وصــفــهــم بـ
الــتــي يتم ضخها  املــيــاه  يــؤثــر على كميات 

للمواطنني.
النزاهة  هيئة  أعلن مجلس  بأيام،  وبعدها 
ــال إلـــى الــنــيــابــة  ومــكــافــحــة الــفــســاد، أنـــه أحــ
العامة، قضية أخرى تتعلق بإسناد وزارة 
املــيــاه والـــري فــي 2017، حفر سبع آبــار في 
إلى  عمان  بالعاصمة  الزبيب  خــان  منطقة 
إحـــــدى شـــركـــات حــفــر اآلبــــــار بــكــلــفــة بلغت 
حوالي 15 ميلون دينار )21 مليون دوالر(، 
رغم أن الدراسات أشارت إلى عدم صاحية 

هذه املياه.
وبــحــســب مـــســـؤول فـــي هــيــئــة الـــنـــزاهـــة في 
»العربي الجديد« فإن  لـ تصريحات خاصة 
املــيــاه فــي ذلــك  بــّيــنــت أن وزيـــر  التحقيقات 
الـــوقـــت، والــــذي كـــان أحـــد الــشــركــاء فــي تلك 
أحــال  الــــوزارة،  الــشــركــة قبل تسلمه حقيبة 
الــعــطــاء دون االلــتــفــات إلــى نتائج الــدراســة 
املستخرجة  املــيــاه  معالجة  أن  أكـــدت  الــتــي 
ومرتفعة  التحقيق  صعبة  اآلبـــار  هــذه  مــن 

التكاليف.
وتـــعـــد املـــيـــاه الــجــوفــيــة املـــصـــدر الــرئــيــســي 

ملـــيـــاه الـــشـــرب واالســـتـــعـــمـــاالت األخـــــرى في 
مــن جميع   %56 إلـــى  تــصــل  بنسبة  األردن، 
ــَعــّد املــيــاه السطحية 

ُ
االســتــخــدامــات، فيما ت

املـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــري فـــي مــنــطــقــة وادي 
البديلة  لــأغــراض  ستعَمل 

ُ
ت وهـــي  األردن، 

من  غطى 
ُ
ت الباقية  والنسبة   ،%31 بنسبة 

خـــال مــصــادر املــيــاه غــيــر الــتــقــلــيــديــة، مثل 
مياه الصرف الصحي املعالجة، والتحلية، 
بينما تــعــانــي مــصــادر املــيــاه الــجــوفــيــة من 

االستنزاف املستمر.
ــقـــات الــحــكــومــيــة على  ولــــم تــقــتــصــر املـــاحـ
أصحاب النفوذ الذين يتعدون على مصادر 
املــيــاه وقــضــايــا الــفــســاد الــتــي شابهت حفر 
اآلبار قبل سنوات، وإنما تطاول مواطنني. 
املياه  وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال 
األردنــيــة، عمر ســامــة، فــي تصريح خاص 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــحــكــومــة تــقــوم  لــــ
ــات  ــدامـ ــتـــخـ بـــحـــمـــات مــكــثــفــة لــضــبــط االسـ
غــيــر املـــشـــروعـــة لــلــمــيــاه، خــاصــة الــســرقــات 
الــتــي تــتــم مــن قــبــل أفــــراد وأصـــحـــاب مـــزارع 
كـــبـــرى فـــي مــخــتــلــف املـــحـــافـــظـــات. وأضــــاف 

 ســامــة أن الــفــاقــد مــن املــيــاه، والـــذي يتمثل 
ــتــــســــرب بـــســـبـــب أعـــطـــال  ــرقــــات والــ فــــي الــــســ
فـــي الــشــبــكــات، يــقــدر بــمــا نــســبــتــه 48% من 
إجمالي كميات املياه التي تضخ للمواطنني 
واملـــنـــشـــآت، مــشــيــرا إلـــى إحـــالـــة الــعــديــد من 
القضايا إلى املحاكم، فيما تواصل الطواقم 
ــي الــــــــوزارة والـــجـــهـــات املــعــنــيــة  املــخــتــصــة فـ

ــداءات عــلــى خـــطـــوط املـــيـــاه،  ــتـــ مــتــابــعــة االعـــ
تستنزف  والــتــي  منها  الرئيسية  سيما  ال 

كميات كبيرة.
وتــابــع أن نسبة الفاقد وســرقــات املــيــاه في 
تبلغ حوالي %38  العاصمة عمان وحدها 
وفي  لها،  املخصصة  الكميات  إجمالي  من 
مدينة العقبة جنوب الباد تبلغ 28%، فيما 

تختلف النسب بني املحافظات األخرى.
ــــود عــجــز فـــي مــيــاه  ولـــفـــت الــنــجــار إلــــى وجـ
مليون متر مكعب   20 بنحو  يــقــدر  الــشــرب 
هذا العام مقارنة بالعام املاضي، أما العجز 
الكلي فيقدر بحوالي 40 مليون متر مكعب. 
وقــدرت وزارة املياه، في وقت سابق، حجم 
سرقة املياه بحوالي 100 مليون متر مكعب 
لكنها  املختلفة،  املــيــاه  مــصــادر  مــن  سنويا 
ــتــــداءات تــراجــعــت بشكل  قــالــت إن تــلــك االعــ
كبير في السنوات األخيرة، بسبب عمليات 
الــرقــابــة والــغــرامــات والــعــقــوبــات الــتــي تقع 

على املتورطني فيها.
ــاب مــــزارع  ــحـ وبــيــنــمــا تــتــهــم الــحــكــومــة أصـ
ــيــــاه، أكــــد رئــيــس  بــالــتــعــدي عــلــى مــــــوارد املــ

اتحاد مزارعي وادي األردن، عدنان الخدام 
في تصريح خــاص أن نقص املياه من أهم 
املشكات التي تواجه املزارعني، مضيفا أن 
الزراعة  النظر عن  املــزارعــني صرفوا  بعض 
بسبب نقص املياه وعدم السماح لهم بحفر 
اآلبار الجوفية لتوفير احتياجات مزارعهم.

وفي ظل تحديات نقص املياه واملخاوف من 
تقلص املــســاحــات املــزروعــة، يــواجــه األردن 
خطر انحسار األمــن الــغــذائــي، مــا يزيد من 
الضغوط التي يواجهها البلد منذ سنوات. 
وفـــي تــقــريــر حــديــث لـــــوزارة املـــيـــاه، اطلعت 
يعتبر  األردن  فــإن  الجديد«،  »العربي  عليه 
ــرًا ملــوقــعــه  ــظــ ــا، نــ ــيــ ــائــ ــالــــم مــ ــعــ الــ ــر دول  ــقــ أفــ
الجغرافي ضمن املناطق الجافة، خاصة أن 
معظم مساحة الباد مناطق صحراوية أو 

هامشية قليلة األمطار.
وتشكل حصة الفرد من املياه أقل من %0.8 
من الحصة العاملية، إذ ال يحصل الفرد على 
املياه،  أكثر من 100 متر مكعب سنويا من 
بينما حــصــص الــفــرد فــي الــــدول املــجــاورة 
لــــأردن تــزيــد عــلــى نــحــو 1300 مــتــر مكعب 

سنويا.
ازديـــاد عدد  أن مسألة  إلــى  التقرير  وأشـــار 
غــيــر طبيعي  أو  بــشــكــل طــبــيــعــي  الـــســـكـــان 
ــا يــصــاحــب ذلــــك من  بــســبــب الـــهـــجـــرات، ومــ
ــاه، يــفــاقــم من  ــيــ زيــــــادة فـــي الــطــلــب عــلــى املــ
ــراض،  األغــ لجميع  املــائــي  الــتــزويــد  مشكلة 
ويقلل مــن حصة الــفــرد، الفــتــا إلــى ضــرورة 
ــر مـــن خــــال تــطــويــر مــصــادر  ــ مــعــالــجــة األمـ
استخدام  كفاءة  ورفــع  تقليدية  غير  مائية 

املياه.
عد مصادر املياه في األردن محدودة، إذ 

ُ
وت

يحصل على حصته من مياه نهَري األردن 
والـــيـــرمـــوك، بـــواقـــع 55 مــلــيــون مــتــر مكعب 
سنويا، بينما لأردن الحق في طلب شراء 
اإلسرائيلي،  االحــتــال  مــن  إضافية  كميات 
عة بني الجانبني.

ّ
وفقا ملعاهدة السام املوق

ــى األردن خــطــابــا رســمــيــا من 
ّ
ومـــؤخـــرًا، تــلــق

االحــتــال، يتضمن موافقتها على  سلطات 
بــيــع كــمــيــات مــن املــيــاه تبلغ 8 مــايــني متر 

مكعب. 
ويــأتــي تحكم االحـــتـــال فــي املـــيـــاه، رغـــم أن 
97% من نهر األردن البالغ طوله قرابة 360 
ولبنان  األردن وســوريــة  فــي  يقع  كيلومترًا 
واألراضي املحتلة عام 1967، بينما يقع %3 
فقط من حوضه في األراضي التي تحتلها 

إسرائيل عام 1948.
كذلك حوض نهر اليرموك يقع بالكامل في 
سورية واألردن بنسبة 80% لأولى، و%20 
لــلــثــانــيــة. وحــــذر تــقــريــر دولــــي متخصص، 

من مواجهة األردن أزمــة مياه عذبة عميقة 
ومــتــعــددة األوجــــه، مــا يــؤثــر عــلــى اســتــقــرار 
األمن املائي للسكان إذا لم يتم اتخاذ تدابير 

ضرورية.
ــع التقرير الــصــادر مــؤخــرًا عــن موقع 

ّ
وتــوق

يــعــانــي  أن   ،»New Security Beat«
مــا يــتــجــاوز 90% مــن الــســكــان ذوي الــدخــل 
ــعــــدام »األمــــن  انــ فـــي األردن مـــن  املــنــخــفــض 
الــقــرن«، بينما  الــحــاد بحلول نهاية  املــائــي 
نـــشـــرت األكـــاديـــمـــيـــة الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم في 
الواليات املتحدة بحثا قبل أيام أرجعت فيه 
تــدهــور األمـــن املــائــي فــي األردن إلـــى النمو 
ــــادي واالســـتـــغـــال  ــــصـ ــتـ ــ االجـــتـــمـــاعـــي واالقـ

املفرط للمياه الجوفية وتغير املناخ. شح مياه األردن
تتحول قضية شح المياه في األردن إلى مأزق داخلي مع تصاعد االتهامات لشخصيات نافذة 
باعتداءات كبيرة على مصادر لإلمدادات، في الوقت الذي بدأت األزمة تنعكس على األوضاع 

االقتصادية والمعيشية لشرائح من المجتمع، وتصل إلى ساحات القضاء
التجار يطالبون بتفعيل »المنافسة« بدًال من سقوف األسعار

قانون  وتفعيل  لألسعار  مرصد  بإنشاء  عّمان  تجارة  غرفة  طالبت 
 من استخدام الحكومة األردنية 

ً
املنافسة وتخفيض كلف اإلنتاج، بدال

وزارة  وتلجأ  ارتفاعها.  حــال  األســعــار  لكبح  السعرية،  السقوف  آلية 
لتحديد سقوف  األوقــــات،  فــي بعض  والــتــمــويــن،  والــتــجــارة  الصناعة 
عالية،  أسعارها ملستويات  ترتفع  التي  والسلع  املــواد  لبعض  سعرية 
وذلك لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار األسعار. لكن رئيس 
غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، اعتبر أن هناك حاجة ملرصد 
لألسعار، أو قاعدة بيانات، أو جهة حكومية، أو أهلية، إلعطاء املواطن 

 الحقيقية واملوثوقة، حول تكاليف استيراد السلع، وما يطرأ 
َ
املعلومة

األردنية،  األنباء  العاملية. ونقلت وكالة  باألسواق  عليها من تحديثات 
أمــس السبت، عــن الــحــاج توفيق قوله إن مــا جــرى فــي بعض حــاالت 
أو لوسائل  السعرية كان استجابة لضغوط نيابية،  السقوف  تحديد 
ولم تكن مبنية على معلومات علمية، وهو ما  االجتماعي،  التواصل 
أفضى لوضع سقوف سعرية لبعض السلع، بأقل من تكلفة االستيراد 
أو التصنيع، األمر الذي تسبب في خسارة مستوردين ومنتجني سلعًا 

معينة، مضيفًا أن الحكومة معنية بحماية املستهلك، واملستثمر.

تراجع حاد 
لمنسوب 
المياه خلف 
سد الوحدة 
المقام على 
نهر اليرموك 
)Getty(

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــارات الــتــي  ــيــ ــر الــــســ ــيـ بـــاتـــت طـــوابـ
تــنــتــظــر لـــســـاعـــات أمــــــام مــحــطــات 
املــــحــــروقــــات لــتــعــبــئــة خـــزانـــاتـــهـــا 
بالوقود، من املشاهد اليومية في لبنان في 
ظل فشل املسؤولني في إدارة األزمة واقتصار 
ــدر مـــؤقـــت ملـــــرض بـــات  حــلــولــهــم عـــلـــى »مــــخــ
انــتــشــاره أســـرع فــي الــجــســم الــلــبــنــانــي« وفــق 

مواطنني.
وتــؤكــد جــهــات معنية فــي قــطــاع املــحــروقــات 
 التقنني الذي يتبعه أصحاب املحطات قد 

ّ
أن

يتحول إلى قاعدة يجري العمل بها في حال 
البضائع،  واستيراد  الـــدوالر،  أزمــة  استمرار 
والــنــقــص الـــحـــاد فـــي املـــخـــزون وكـــذلـــك األمـــر 

الــتــي تتقلص  الــفــتــح  إلـــى ســاعــات  بالنسبة 
الوسائل   

ّ
كــل تعتمد  املحطات   

ّ
إن إذ  يوميا، 

املناسبة من أجل تفادي االنقطاع التام ملادة 
البنزين.

بينما يشكو املواطنون من إجراءات تمييزية 
تتبعها أكثرية املحطات عند تعبئة البنزين، 
أو املحسوبية، تلعب  إذ أضحت »الواسطة« 
دورها أيضا في هذا املجال، فتسمح ملعارفها 
بــالــتــزود بكميات كبيرة فــي حــني تــحــرم من 
دونــهــم أو تــوفــر كميات ال تــزيــد قيمتها عن 
20 دوالرًا أي 30 ألف ليرة لبنانية وفق سعر 
الصرف الرسمي البالغ 1515 ليرة وهي كمية 
ال تــكــفــي، ال ســيــمــا مـــع اســتــهــاك الــســيــارات 

كميات كبيرة بسبب االزدحام املروري.
ــكـــاوى مـــواطـــنـــني مـــن مــحــطــات  كــمــا زادت شـ
تطلب مبلغا ماليا معينا يصل إلى عشرين 
أي حـــوالـــي 13 دوالرًا وفـــق سعر  لــيــرة  ألـــف 
ــد ســـيـــارة  ــزويــ الــــصــــرف الــــرســــمــــي، مـــقـــابـــل تــ
الـــشـــخـــص بـــالـــبـــنـــزيـــن أو »تــــفــــويــــل« )املــــــلء 
بالكامل( الخزان، إضافة إلى شكاوى طاولت 
أيضا سوء نوعية البنزين املستعمل واللعب 

في العدادات.
وفـــــي مـــقـــابـــل الــــشــــكــــاوى املــــتــــعــــددة مــــن شــح 
الــبــنــزيــن واملـــمـــارســـات غــيــر الــقــانــونــيــة التي 
قـــال مصدر  تتبعها مــحــطــات وقــــود كــثــيــرة، 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن فــي وزارة االقــتــصــاد لـــ
ــوزارة تــقــوم مــع الــجــهــات األمــنــيــة املعنية  »الـــ
عــدة  لبنانية  مــنــاطــق  فــي  مــداهــمــات  بحملة 

ملراقبة عمل املحطات، من أجل تلبية حاجات 
الـــنـــاس بــكــمــيــات كــافــيــة مـــن الــبــنــزيــن وعـــدم 
ــدادات، وقـــد جـــرى تسطير  ــعــ الــتــاعــب فـــي الــ
محاضر ضبط عدة في أكثر من محطة على 
هذا الصعيد، فيما الحملة مستمرة ومكثفة 

على األراضي اللبنانية كافة«.
 عضو نقابة أصحاب محطات املحروقات، 

ّ
لكن

جــــورج الــبــراكــس، شـــدد فــي تــصــريــح خــاص 
على »ضــرورة قيام وزارة االقتصاد بدورها 
عمليات  أو  بالعدادات  التاعب  على صعيد 
والــتــي نشجبها حتما  الــتــي تحصل  الــغــش 
ــار ســرقــة املــواطــنــني بهدف  ونضعها فــي إطـ
ــاف الــبــراكــس  ــاح طــائــلــة«. وأضــ تحصيل أربــ
 »نوعية البنزين املستخدم تنطبق عليها 

ّ
أن

واملــيــاه،  الــطــاقــة  وزارة  ومــواصــفــات  املعايير 
لــكــن مـــن املــمــكــن أن تــحــصــل عــمــلــيــات شـــراء 
للبنزين عــبــر الــغــالــونــات لــتــبــاع فــي الــســوق 
الــســوداء بعد خلطها بمواد أخــرى ما يؤثر 
حــتــمــا عـــلـــى نــوعــيــتــهــا فــتــصــبــح مــضــروبــة 

ومغشوشة«.
ارتفاع األســعــار، هناك عوامل  وعلى صعيد 
عـــدة مــن شــأنــهــا أن تــؤثــر فــي جـــدول ترتيب 
ــار، أولـــهـــا ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الـــذي  ــعــ األســ
دوالرًا   25 حـــتـــى  املــــاضــــي  الــــعــــام  انـــخـــفـــض 
بفعل جائحة كــورونــا ومــا رافقها مــن قيود 
إقفال وحظر تجول ووقف الرحات الجوية 
ويعاود اليوم االرتفاع مامسا 69 دوالرًا مع 
اســتــئــنــاف الــحــركــة االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
ــى أزمــــة  ــ ــة الــــدولــــيــــة، إضــــافــــة إلــ ــيـ ــاحـ ــيـ والـــسـ
لبنان والحسابات  فــي  الـــدوالر  سعر صــرف 
الخاصة املرتبطة بالجدول انطاقا من سعر 
الـــصـــرف فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، وفــــق عضو 

نقابة أصحاب محطات املحروقات.
الــــبــــراكــــس أن تـــتـــحـــســـن األوضــــــــاع  ــع  ــ ــوقـ ــ وتـ
ــرة  ــاخــ ــبــ ــع وصـــــــــول الــ ــ ــــل، مــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــوع املـ ــ ــ ــبـ ــ ــ األسـ
الــحــاصــلــة عــلــى مــوافــقــة مسبقة مــن مصرف 

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــل االقـــتـــصـــاد الـــكـــويـــتـــي نــزيــف  فــيــمــا يــــواصــ
ــيــــات آثـــــــار جــائــحــة  ــداعــ الـــخـــســـائـــر بـــســـبـــب تــ
كورونا التي أضرت بكافة األنشطة واملجاالت 
االقتصادية واستمرار غلق املطار أمام عودة 
الوافدين وتشديد اإلجراءات االحترازية ضد 
والسفر  السياحة  شركات  أقدمت  املواطنني، 
فـــي الـــدولـــة عــلــى تــســريــح أكــثــر مـــن 90% من 

موظفيها منذ بداية العام الجاري.
ــاتـــب الــســيــاحــة  ــكـ ــــني ســــر اتــــحــــاد مـ وأكـــــــد أمــ
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ والــــســــفــــر، نــــاصــــر الـــــعـــــدوانـــــي، لـ
الجديد« أن 65% من شركات ومكاتب السفر 
أبوابها بصورة نهائية، فيما يعاني  أغلقت 
ــتـــي ال تــــــزال تــعــمــل مــن  أصــــحــــاب املـــكـــاتـــب الـ
تداعيات جائحة، وخصوصا جراء استمرار 

وقف رحات الطيران.
وذكر العدواني أن خسائر القطاع منذ بداية 
أزمــــة جــائــحــة كـــورونـــا بــلــغــت أكــثــر مـــن 600 
مــلــيــون دوالر، الفــتــا إلـــى أن كــافــة الــشــركــات 
العاملة في القطاع السياحي أصبحت تعاني 

من الوضع الحالي وتراكم الديون.

وأضــاف أن عــدد العاملني في مكاتب السفر 
فـــي الـــكـــويـــت يــبــلــغ 12 ألــــف مـــوظـــف، بينهم 
وألفا  الجنسيات  وافــد من مختلف  آالف   10
مواطن كويتي، مشيرا إلى أنه تم تسريح ما 
يقرب مــن 10800 موظف منذ شهر إبــريــل / 
العام املاضي، تم تسريح نحو %90  نيسان 

من إجمالي العاملني.
من جانبه، قال الباحث االقتصادي الكويتي، 
عادل الفهيد، لـ »العربي الجديد« إن عمليات 
الــتــســريــح مـــن شـــركـــات ومـــكـــاتـــب الــســيــاحــة 
على  املتراكمة  الــديــون  بسبب  كانت  والسفر 
الــشــركــات، حــيــث اســتــمــرت فــي دفـــع الــرواتــب 
وااللتزامات الشهرية منذ بداية أزمة كورونا، 

في ظل توقف اإليرادات بشكل تام.

وأضاف الفهيد أن الحل الوحيد لعودة حركة 
السفر لحالة شبه طبيعية هي إلغاء الحجر 
املنزلي للمطعمني على غرار اململكة العربية 
السعودية، والتي نفذت تلك الخطوة، خاصة 
فـــي مــوســم الــعــمــرة فـــي الــعــشــر األواخــــــر من 

رمضان املبارك.
بــــدوره، أكــد مــديــر شــركــة مــســارات للسياحة 
والـــســـفـــر فــــي الـــكـــويـــت صـــالـــح الــــهــــاجــــري لـــ 
السياحة  مكاتب  أزمــة  أن  الجديد«  »العربي 
والسفر تتفاقم مع مــرور الوقت، مشيرا إلى 
أنــه كــان لديه 240 موظفا قبل أزمــة كورونا، 
لــكــنــه بــعــد الــجــائــحــة اضـــطـــر لــتــســريــح 216 
أبقى على 24 موظفا فقط،  فــي حــني  موظفا 
مشيرا إلى أن الشركة تدرس اإلغاق النهائي.
من جانبه، قال الخبير االقتصادي الكويتي 
حـــجـــاج بـــوخـــضـــور، إنــــه يــنــبــغــي االســتــفــادة 
مــن تــجــارب دول الــعــالــم، مــن أجــل استئناف 
الطيران بصورة طبيعية والسماح للوافدين 
ــالــــعــــودة إلـــى  الـــحـــاصـــلـــني عـــلـــى الــتــطــعــيــم بــ
الــكــويــت، أو الــســفــر إلـــى بــلــدانــهــم مــع ضمان 
عودتهم مرة أخرى حتى ال يقع عليهم الظلم 

كما حدث مع الجاليات األخرى.

الرباط ـ مصطفى قماس

تـــجـــد أســـــر مـــغـــربـــيـــة صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة فــي 
ــتـــهـــاك، الــتــي  ــــروض االسـ الـــخـــروج مـــن فـــخ قـ
يــضــطــرهــا لــلــحــصــول عــلــى قـــــروض جــديــدة 
 هذه 

ّ
بهدف سداد االلتزامات املستحقة، لتظل

األســر رهينة ديــون ال تنتهي، خصوصا مع 
التي تتراكم مــع أصل  الــفــائــدة  ارتــفــاع نسبة 
الــــديــــون. وتـــؤكـــد جــمــعــيــات تــعــنــى بــحــمــايــة 
 عماء شركات قروض االستهاك 

ّ
املستهلك أن

يجدون أنفسهم بسبب اإلفراط في االقتراض 
ــقـــروض عــرضــة  والـــفـــوائـــد املــفــروضــة عــلــى الـ

ملشاكل اجتماعية خطيرة.
 األسباب التي تدفع إلى الحصول 

ّ
ولوحظ أن

على قروض االستهاك تكمن في الرغبة في 
شراء سيارة وتجهيز املنزل وتأمني مصاريف 
تعليم األبناء وضمان إيرادات مالية لإلنفاق 
على مستلزمات األعياد والحفات ومواجهة 
حوالي   

ّ
أن غير  بالعاج،  مرتبطة  مصاريف 

جديدة  قــروضــا  يستعملون  املقترضني  ثلث 
من أجل سداد قروض سابقة.

وتفيد الجامعة املغربية لجمعيات املستهلك 
ــاد لــجــمــعــيــات حــمــايــة املــســتــهــلــك( في  )اتــــحــ
ــتــــهــــاك، اطــلــعــت  ــــول قــــــروض االســ دراســـــــة حـ
 الــذيــن نــالــوا 

ّ
عليها »الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن

قـــرضـــا واحـــــدًا يــمــثــلــون 52%، بــيــنــمــا الــذيــن 
فــي ذمــتــهــم قــرضــان 34.7%، وهــنــاك %23.4 

هم حصلوا على ثاثة قروض.
ّ
يصرحون أن

ــقـــدور رئـــيـــس الــجــامــعــة  ــنـ  مــحــمــد بـ
ّ
غـــيـــر أن

»العربي  املغربية لجامعات املستهلك، يقول لـ
 مـــن يــعــتــبــرون حــاصــلــني على 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

ــد بــيــنــهــم مــــن حــصــل  ــــرض واحــــــد قــــد يـــوجـ قـ
على عدة قــروض، لكن تم اختزال تسجيلها 
ــد بــإيــعــاز مــن شــركــة الــقــرض،  فــي قـــرض واحـ
الـــتـــي تــبــحــث عـــن وســـائـــل لـــتـــجـــاوز الــســقــف 
تــجــاوزه مقارنة  املقترض  الــذي يفترض في 

ــإيــــراداتــــه الـــتـــي تــتــخــذ فـــي غـــالـــب األحـــيـــان  بــ
صيغة أجور. ويفضي التحايل على القانون 
أجل  من  لعروض مختلفة  الشركات  وتقديم 
أو  الصيفية  العطلة  العماء بمناسبة  جذب 
 

ّ
األعياد، خصوصا عيد األضحى الــذي يحل
في منتصف يوليو/ تموز املقبل، إلى إمعان 
 الشخص يعتبر 

ّ
الناس في االستدانة، علما أن

قد أفرط في االقتراض عندما ال يحتفظ بعد 
سداد ما في ذمته تجاه املؤسسات املقرضة 

سوى بنسبة 35% من األجر الصافي.
 الشخص يسعى إلى 

ّ
ويشير بنقدور إلى أن

الحصول على قروض استهاك جديدة، كلما 
ارتــفــع عــدد الــقــروض التي حصل عليها في 
 31% من املستجوبني يؤكدون 

ّ
السابق، بل إن

ـــهـــم اســـتـــفـــادوا مـــن قــــروض جـــديـــدة بــهــدف 
ّ
أن

سداد قروض سابقة.
ــر الــــجــــامــــعــــة املــــغــــربــــيــــة لــجــمــعــيــات  ــبـ ــتـ ــعـ وتـ
 خــطــر اإلمـــعـــان فـــي االســتــدانــة 

ّ
املــســتــهــلــك أن

 
ّ
أن األســـر  أدركـــت  إذا   

ّ
إال أن يختفي  يمكن  ال 

الــقــرض ال يمثل مــصــدرًا إضــافــيــا لــإليــرادات 
التي تأتيها من األجور، فهو دين في ذمتها 
 
ّ
يــجــب ســــــداده، مـــؤكـــدة فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن
إفراط األسر في االستدانة يشكل خطرًا على 
القروض الصغرى مع تزايد حاالت  شركات 

التعثر عن السداد.

أزمة بنزين لبنان

أغلب األسر تلجأ لالقتراض من أجل تلبية احتياجات 
معيشية )فرانس برس(

تسريح 90% من موظفي السياحة

أغلب األسر عالقة في فخ االقتراض

البيع لـ»المعارف«... 
ومواطنون يشكون الغش 

والتالعب بالكميات
تتصاعد شكاوى 

المواطنين في لبنان من 
انتشار ممارسات التمييز 

في بيع البنزين من جانب 
كثير من المحطات التي 

تعطى أولوية التزود 
بالوقود للبعض على 
حساب غيرهم، فضًال 

عن تنامي ظاهرة الغّش 
والتالعب، وسط عجز 

حكومي عن إيجاد 
حلول ألزمة الوقود

الكويت مال وناس

النقص في مادة 
البنزين يتخطى %40 

من احتياجات السوق

خسائر القطاع 
السياحي تخطت 600 
مليون دوالر أميركي

لبنان يوم األربعاء املاضي، وبدئها بتسليم 
املاضي،  الخميس  السوق منذ  إلــى  كمياتها 
 هناك بواخر إضافية ستصل بدءًا 

ّ
مضيفا أن

الــبــواخــر ستبدأ التفريغ  مــن االثــنــني، وهـــذه 
من  موافقة مسبقة  على  ها حاصلة 

ّ
ألن فــورًا 

البنك املركزي ما يضفي بعض االرتياح لكن 
 املخزون ال يكفي أكثر 

ّ
ليس لوقٍت طويل ألن

االستراتيجي  املــخــزون  بينما  أسبوعني  من 
. ولــفــت إلى 

ّ
يجب أن يــكــون لشهر على األقــــل

 %40 يتخطى  البنزين  مـــادة  فــي  النقص   
ّ
أن

 
ّ
أن مــؤكــدًا  للسوق،  الفعلية  االحتياجات  مــن 

هــنــاك حــاجــة مــاســة إلـــى مــزيــد مــن الــبــواخــر، 
ــادة ســيــرتــفــع حــتــمــا خــال  ــ فــالــطــلــب عــلــى املــ
هـــذه الــفــتــرة ومـــع رفـــع قــيــود اإلقـــفـــال. وأشـــار 
إلــى أهمية إعــطــاء املــصــرف املــركــزي املوافقة 
عــلــى بــواخــر أخـــرى »خــصــوصــا خـــال فصل 
الصيف الذي يشهد عودة لعدد من املغتربني 
ــــــى لــــبــــنــــان وصـــرفـــهـــم  الـــــذيـــــن بـــمـــجـــيـــئـــهـــم إلـ
الــدوالر يعيدون تحريك الــدورة االقتصادية 
طون السوق بالدوالر الذي 

ّ
والتجارية وينش

نحتاج إليه لشراء البضائع املستوردة«.
وأعـــــــــرب عـــضـــو نـــقـــابـــة أصـــــحـــــاب مــحــطــات 

ــات عــــن خــشــيــتــه مــــن أن يــتــعــايــش  ــروقــ املــــحــ
 شّح الحلول 

ّ
املواطن مع تقنني البنزين، في ظل

ميدانيا،  لترجمتها  وقــت  من  ومــا تستغرقه 
 تشكيل الحكومة في حال 

ّ
مضيفا: »حتى أن

الخارجي  املالي  الدعم  يوفر  لن  قريبا  جــرى 
السريع إلى لبنان، بل سيكون هناك انتظار 
اإلصاحي  وبرنامجها  الحكومية  للمسيرة 
التزام املسؤولني به وتطبيقه، بينما  ومــدى 
نحن اليوم بحاجة إلى حلول سريعة تضمن 
اســتــمــرار االســتــيــراد والــحــفــاظ على مخزون 

كاٍف لتأمني حاجات الناس من البنزين«.

محطة وقود 
في بيروت 
)حسين بيضون(

Sunday 30 May 2021 Sunday 30 May 2021
األحد 30 مايو/ أيار 2021 م  18  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2463  السنة السابعة األحد 30 مايو/ أيار 2021 م  18  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2463  السنة السابعة

المغرب


