
22
Saturday 19/8/2017 Issue No. 7761 Volume  22 السبت2017/8/19 الموافق 27 ذو القعدة 1438 هـ العدد 7761 السنة الثانية والعشرون

سعر الكيلوغرام تراجع إلى أقل من 3 شواكل 

غزة: مزارعو العنب يتكبدون خسائر فادحة بسبب انهيار األسعار

مسبوق في السعر وضرب موسم األرباح 
بالنسبة له ولنظرائه المزارعين.

المزارع���ون  يتع���رض  ان  ويتوق���ع 
لخسائر جسيمة اذا ما تداركت الجهات 
المسؤولة عن االس���تيراد والمعابر حجم 

المخاطر.
وحافظ العن���ب طوال العقود الماضية 
على ثبات س���عره على ارتفاع حيث كان 
يب���اع الكيل���و الواحد منذ مطل���ع القرن 

الحالي بخمسة شواقل كحد ادنى.

العط���ار فأرجع  ناه���ض  الم���زارع  أما 
الى تواج���د كميات  انخفاض األس���عار 
هائلة من الفواكه اإلسرائيلية باألسواق 

والتي تباع بأسعار منخفضة.
تري���ح  الخي���ارات  تع���دد  ان  وق���ال: 
المواطن والمس���تهلك وفي الوقت ذاته 
تضر وبشكل كبير بالمزارعين، مبينًا ان 
المزارعين بوفرة  نشوته ونشوة نظرائه 
اإلنتاج بددها انخفاض األس���عار والتي 

وصلت الى دون رأس المال.

وأضاف العط���ار انها المرة األولى منذ 
عشرين عامًا ينخفض سعر كيلو العنب 

الى مستوى اثنين شيكل.
ويتوقع مزارعون ومختصون في وزارة 
الزراعة بغزة ان يت���م انتاج اكثر من 15 
الف طن من العنب خالل الموسم الحالي 
وهو رقم قياس���ي غير مسبوق واكثر من 

العام الماضي بنحو 30 في المئة.
ويعتبر هذا الش���هر ه���و ذروة قطف 
وبيع العنب في الس���وق المحلية، حيث 

باعة عنب يدللون على بضاعتهم في أحد أسواق غزة.

الى  االحت���الل تصديره  تمنع س���لطات 
خارج قطاع غزة.

ويعول الم���زارع هاني صبح على وزارة 
الزراع���ة في تقليل الواردات من الفواكه 
اإلس���رائيلية إلع���ادة االعتبار لألس���عار 
وارتفاعها الى س���قف األربعة ش���واقل 
المزارعون  الواحد حتى يتمك���ن  للكيلو 

من تحقيق نسبة من األرباح.
وقال صبح ان مستوى األسعار الحالي 
يعتبر كارثيا في ظ���ل النفقات الكثيرة 
التي ينفقها المزارعون على العنب طوال 
الموسم وخصوصًا في محاربة الحشرات 
واالمراض النباتية التي كبدتهم خسائر 

جسيمة خالل العام الماضي.
وأض���اف ان المزارعي���ن كانوا يعولون 
عل���ى الموس���م الحال���ي ف���ي تعويض 
الخس���ائر الجس���يمة التي تعرضوا لها 
الموسم الماضي بعد ان اتلفت الحشرات 

نصف المحصول.
وأعاد االنس���حاب اإلسرائيلي من قطاع 
غزة بش���كل نهائ���ي في صي���ف 2005 
االعتب���ار لزراعة العن���ب بعد ان تضررت 
المس���توطنات  الته���ام  بس���بب  كثيرًا 
اإلسرائيلية لألراضي وعمليات التجريف 
التي تعرضت لها اهم حقول العنب في 
القطاع والتي كان���ت تتواجد في محيط 

مستوطنة نتسريم جنوب مدينة غزة.
وأع���اد أصح���اب األراضي ف���ي جنوب 
مدين���ة غ���زة وتحديدًا في حي الش���يخ 
العنب  بزراعة  المشهور تاريخيًا  عجلين 
زراعة ارضهم بمس���اعدة من مؤسسات 

مختلفة.

كتب عيسى سعد الله:

انتق���د مزارعو العن���ب المحلي إحجام 
الزراع���ة  ووزارة  المختص���ة  الجه���ات 
واالقتصاد ف���ي غزة عن تقنين الواردات 
م���ن الفواكه م���ن الجانب اإلس���رائيلي 
الذي تتعرض أسعاره  لحماية منتجهم 

النخفاض غير مسبوق.
وللم���رة األولى منذ اكثر م���ن 15 عامًا 
ينخفض س���عر كيل���و العن���ب المحلي 
الفاخر الى أقل من ثالثة شواكل متسببًا 

بخسائر فادحة للمزارعين.
وطال���ب ع���دد م���ن المزارعي���ن خالل 
أحادي���ث منفصل���ة ل�"األي���ام" بوق���ف 
اس���تيراد الفواك���ه من أصن���اف أخرى 
من الجان���ب اإلس���رائيلي، او على األقل 
تخفي���ض الكمي���ات ال���واردة لحماي���ة 

مزارعي العنب.
وتس���اءل هؤالء عن المصلحة في فتح 
للفواكه  باب االس���تيراد على مصراعيه 
اإلسرائيلية التي تغزو األسواق بكميات 
هائلة ومن مختلف األصن���اف واالنواع، 
وخصوص���ًا المانج���و والخ���وخ واالجاص 

والموز والبلح.
ويب���اع العن���ب على أرضه بش���يكلين 
فق���ط للكيلو الواحد كما يق���ول المزارع 
هادي شملة من الشيخ عجلين الذي حذر 
من الخس���ائر الكبيرة الت���ي قد يلحقها 

انخفاض األسعار بالمزارعين.
وقال ش���ملة ان وف���رة المنتوج إضافة 
الى االس���تيراد غير الم���دروس للفواكه 
اإلس���رائيلية تس���ببا ف���ي خف���ض غير 

ثالث شركات تتنافس على شراء أصول "إير برلين" 
فرانكف���ورت - أ ف ب: تج���ري ش���ركة 
الطي���ران االلمانية المفلس���ة اير برلين 
مباحثات مع ثالثة منافسين من أجل بيع 
أصولها، بحس���ب ما أعل���ن رئيس مجلس 
ادارته���ا، محذرا من عدم قدرة الش���ركة 

على انقاذ كل الوظائف.
وقال توماس فينكلمان رئيس مجلس 
ادارة الش���ركة لصحيف���ة "فرانكفورت���ر 
الغماين���ي تس���ايتونغ" "باإلضاف���ة إلى 
لوفتهانزا، نح���ن على تواصل مع طرفين 

أخرين مهتمين )بالصفقة(".
وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة منذ 
أس���ابيع، وأن الش���ركات الثالث في وضع 
مالي ممتاز "لتقديم مس���تقبل آمن الير 
برلين" مع ابقاء المانيا مركزا لعملياتها.

ولم يذكر فينكلمان اس���م الشركتين 
االخريي���ن، لكن االع���الم االلمان���ي اورد 
"ايزي جي���ت" وش���ركة كوندور  انهم���ا 

التابعة ل�"توماس كوك".
وأف���ادت كوندور وكال���ة فرانس برس 
أنه���ا مس���تعدة الداء "دور حي���وي" في 
اعادة بن���اء اير برلين، فيما رفضت "ايزي 

غيت" التعليق.
والثالث���اء الفائت، اعلن���ت "اير برلين"  
انها بدأت اجراءات العالن افالسها بعدما 
ابلغته���ا المس���اهمة الرئيس���ية فيها 
مجموع���ة "االتحاد" االماراتي���ة للطيران 
انها "لن تقدم لها اي دعم مالي اضافي".
وفي خطوة اثارت ج���دال، اعلنت وزيرة 
االقتص���اد االلمانية بريغيت���ه زيبريس 
على الفور منح ق���رض بقيمة 150 مليون 
يورو ال���ى "اي���ر برلين" لتجن���ب توقف 
رحالتها خالل الش���هور الثالثة المقبلة، 
لتجنب ارباك المواطني���ن االلمان الذين 

يريدون تمضية اجازات.
وتسعى لوفتهانزا لالستحواذ على 90 
من أصل 140 طائرة للش���ركة، وتشغليها 
المنخفض���ة  طيرانه���ا  خط���وط  عل���ى 
التكالي���ف، حس���ب ما ذك���رت صحيفة 
س���وديتش تس���ايتونغ نقال عن مصادر 
قريب���ة من المباحثات. وأف���اد فينكلمان 
الغماين���ي  "فرانكفورت���ر  صحيف���ة 
تسايتونغ" أنه يسعى للتوصل التفاقات 

مع شركتين على االقل في ايلول.

إال أن���ه تدارك "لكن لن يكون بوس���عنا 
انقاذ كل الوظائف".

وتض���م الش���ركة، التي تس���مى ايضا 
"مكوك مايوركا" بس���بب ش���هرتها في 
نقل السياح االلمان للشواطئ االسبانية، 

8000 موظف.
وباستثناء تحقيقها أرباحا ضئيلة عام 
2012، لم تس���جل "اير برلين" أرباحا منذ 

العام 2008.
وتفاقم الوضع مؤخرا ومنيت الش���ركة 
التي ترزح تحت دي���ن يبلغ حوالى مليار 
يورو بخس���ارة تاريخية ف���ي 2016 بلغت 
782 ملي���ون يورو. وقالت مجموعة انترو-
فرفالتونج���ز، التي يس���يطر عليها هانز 
رودولف فولر المستثمر بقطاع الطيران، 
ف���ي بيان أم���س، إنها أب���دت اهتمامها 

رسميا باالستحواذ على اير برلين.
وقالت انترو "اله���دف من العرض هو 
الحفاظ على اير برلين ككل واالس���تمرار 
في تشغيلها كش���ركة طيران مستقلة" 
مضيف���ة أن العرض مدعوم من ش���ركاء 
ومس���تثمرين ماليي���ن لم تكش���ف عن 

أس���مائهم. نحت فولر اس���مه في عالم 
الطي���ران بألمانيا حين اش���ترى ش���ركة 
الطيران األلمانية دويتش���ه بي.إيه )دي.
بي.إيه( من الخط���وط الجوية البريطانية 
)بريت���ش ايرواي���ز(، المملوك���ة حالي���ا 
لمجموعة آي.إيه.ج���ي، مقابل يورو واحد 

)1.17 دوالر( في عام 2003.
من ناحية أخرى، قال متحدث باسم وزارة 
االقتص���اد األلمانية، أم���س، إن الحكومة 
ال تش���ارك في المحادثات المتعلقة ببيع 
أصول ش���ركة الطيران األلمانية المفلسة 
اير برلين مضيفا أنه ال يوجد موعد نهائي 

إلبرام اتفاق بين الشركات.
دع���ا  أن  بع���د  التصريح���ات  ج���اءت 
وزير النقل ألكس���ندر دوبرينت ش���ركة 
الس���وق، إلى  لوفتهان���زا، التي تتصدر 
ش���راء جزء رئيس���ي من أصول اير برلين، 
ثاني أكبر شركة طيران ألمانية، قائال إن 
ألمانيا بحاجة إلى "شركة وطنية عمالقة" 

في مجال النقل الجوي الدولي
وقال المتحدث كوربينيان فاجنر خالل 
مؤتم���ر صحافي ف���ي برلين "الش���ركات 

تتف���اوض اآلن. الحكوم���ة ليس���ت على 
طاولة المفاوضات وال تشارك بالتوجيه."

وأض���اف أنه ال توج���د نتيجة تفضلها 
الحكوم���ة األلمانية لمفاوضات اير برلين 
وأن األمر اآلن بيد الش���ركات المش���اركة 

إليجاد حل.
وقال المتحدث باس���م وزارة االقتصاد 
إنه ال يوجد إطار زمني للقرض التجسيري 
البالغة قيمت���ه 150 مليون ي���ورو )176 
مليون دوالر( المقدم م���ن الحكومة إلى 
اير برلين. وأوضح أن الهدف هو أن يكون 
المبل���غ كافيا لحين إيجاد حل مس���تدام 

ومعقول.
ومنح���ت الحكومة القرض كي تس���مح 
الي���ر برلي���ن بمواصلة تس���يير رحالتها 
لمدة ثالثة أشهر ولحماية وظائف 7200 

عامل في ألمانيا أثناء المفاوضات.
وقال المتحدث باس���م وزارة االقتصاد 
إن وزي���رة االقتصاد بريجيته تس���يبريز 
أوضحت أن هناك حاجة ألن تتقدم أكثر 
من ش���ركة طي���ران بعروض الي���ر برلين 

ألسباب تتعلق بحماية المنافسة.

األوروبيون قلقون من التدفق الكثيف للسياح على مدنهم
برشلونة - أ ف ب: بدأ التدفق الكثيف 
للسياح على برش���لونة ومناطق سياحية 
أوروبية أخرى، يثير قلق السكان الراغبين 
في استعادة مدنهم، والذين ال يترددون 

في القول لهم إنهم غير مرحب بهم.
الرومانس���ية  البندقية  أقني���ة  وم���ن 
الى أس���وار دوبرفني���ك، م���رورا بجزيرة 
السكان  بات بعض  سكاي االسكتلندية، 
ينظ���رون بقلق إل���ى الس���ياح على رغم 

العائدات المالية التي يؤمنونها.
في حي بارس���يلونيتا الساحلي، يحتج 
الناس منذ س���نوات على االزعاج الناجم 
عن حاالت الس���كر والعالق���ات الغرامية 
في الشارع وأخيرا حمل ارتفاع اإليجارات 

البعض منهم على المغادرة.

وكت���ب محتج���ون على الفت���ات خالل 
تظاه���رة على الش���اطئ المكت���ظ عادة 
بالسياح: "ال نريد صيفا آخر شبيها بهذا، 
و"ال نريد سياحا في مبانينا"، و"ال أهال وال 

سهال".
هذه التحركات التي وصفتها الصحافة 
بأنها "معادية للسياح" تتردد اصداؤها 
في اس���بانيا، ثالث وجهة س���ياحية في 
العال���م تدفق عليه���ا المصطافون نظرا 
لعدم االستقرار في تونس ومصر وتركيا.
وعمدت منظمة من اليس���ار المتطرف 
الى إيقاف حافلة للس���ياح في برشلونة 
الجاري، ورش���ت زجاجها  الش���هر  مطلع 
االمامي بالط���الء، ونظمت ف���ي بالما دي 
مايوركا وج���زر الباليار، تظاهرتين رفعت 

خاللهما مش���اعل الدخان، والفتة كتبت 
عليها "السياحة تقتل مايوركا".

حدد هذا االرخبيل الس���ياحي بامتياز 
لتوه ب 623 الفا عدد المساكن السياحية 
وينوي ايضا خفضها قليال في السنوات 

المقبلة الى 500 الف.
وق���ال ارتورو مونفي���رر )67 عاما(، احد 
س���كان بالما، ان "الس���ياحة هي أساس 
االقتص���اد والعمل وكل ش���يء، لكن ال بد 

من تنظيمها".
واعل���ن رئي���س الحكوم���ة االس���بانية 
ماريان���و راخوي في الفت���رة االخيرة، "لم 
يتبادر الى ذهني يوما اني سأضطر الى 
الس���ياحي االسباني"  القطاع  الدفاع عن 

الذي يؤمن 11% من ثروة البالد.

أميركا تعتزم تسريع المفاوضات 
التجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية

واش���نطن - أ ف ب: تعت���زم الوالي���ات المتح���دة التي 
تسعى لتصحيح العجز في ميزانياتها التجارية، تسريع 
المفاوض���ات مع اليابان لتعزيز العالقات االقتصادية بين 
البلدي���ن، وعقد اول اجتم���اع مع كوري���ا الجنوبية العادة 
التفاوض حول اتفاق التبادل الحر بين واش���نطن وسيول، 

حسبما ذكرت بيانان الخميس.
واج���رى الممث���ل الخ���اص االميرك���ي للتج���ارة روبرت 
اليتهايزر ووزير الخارجي���ة الياباني تارو كونو محادثات 
"لتعزي���ز التجارة والعالق���ات االقتصادية بي���ن البلدين 

ودفعها قدما".
وقال بي���ان صدر عن مكتب الممث���ل االميركي للتجارة 
انهم���ا "اتفقا على تس���ريع المحادثات من اجل تس���وية 
مش���اكل محددة تتعلق بالتجارة الثنائية". ولم يحدد اي 

موعد لهذه المحادثات.
وكان الرئي���س االميركي دونال���د ترامب دان فور توليه 
مهامه ف���ي كانون الثاني اتفاق الش���ركة عب���ر المحيط 
الهادئ الذي وقعته الواليات المتحدة و11 بلدا في منطقة 

آسيا والمحيط الهادئ بينها اليابان في 2015.
من جهة اخرى، اعلن بيان منفصل، الخميس، ان الواليات 
المتحدة عقدت الثالثاء في سيول اجتماعا مخصصا لبدء 
عملي���ة اعادة التف���اوض حول اتفاق التب���ادل الحر الذي 

يربطها منذ 2012 مع كوريا الجنوبية.
وكان اليتهاي���زر طلب هذا االجتماع ف���ي تموز. وردت 
سيول حينذاك بالتشكيك في موقف الواليات المتحدة، 
مؤك���دة ان اي اتفاق تجاري ال يمكن ان يعدل اال بموافقة 

الطرفين.
وكانت ادارة ترامب وعدت بمراجعة االتفاقات التجارية 

التي ال تخدم مصلحتها.
وبدأت االربعاء في واش���نطن محادثات العادة التفاوض 
حول اتفاق التبادل الحر الميركا الشمالية )نافتا( مع كندا 

والمكسيك.
وف���ي 2016، بلغ العجز ف���ي الميزان التج���اري للبضائع 
والخدم���ات 57,1 مليار دوالر مع الياب���ان و17,6 مليارا مع 

كوريا الجنوبية.

واك���د طال���ب رفاع���ي، االمي���ن العام 
للمنظم���ة العالمي���ة للس���ياحة ومقرها 

مدريد، ان "السياحة ليست العدو".
وتوض���ح هذه المنظم���ة التابعة لالمم 
المتحدة، ان واحدة من كل عش���ر وظائف 
في العالم، على صلة بالقطاع الس���ياحي، 
الذي يش���كل 10% م���ن اجمال���ي الناتج 

الداخلي العالمي.
ولكن م���ن 1995 ال���ى 2016، ارتفع عدد 
المس���افرين الدوليي���ن م���ن 525 مليونا 
الى اكثر من 1.2 مليار بفضل الش���ركات 
الجوية منخفض���ة التكلفة والزائرين من 
االس���واق الناش���ئة في الصي���ن والهند 

وبلدان الخليج على سبيل المثال.
لك���ن األمر تجاوز طاق���ة احتمال بعض 

الوجهات السياحية على ما يبدو.
وهذا ما ينطبق على مدينة دوبرفنيك 
الحصين���ة في كرواتي���ا، التي م���ا تزال 
تش���هد تدفق أفواج الواصلين اليها منذ 
تصوير مش���اهد من مسلسل "غايم اوف 
ثرونز" )لعبة العروش( التلفزيوني فيها.

واعربت آنا بيلوسيفيتش الموظفة في 
القطاع الفندفي عن أس���فها بالقول "اذا 
م���ا أردت أحيانا دخول المدينة القديمة، 
يتعين عليك الوقوف ف���ي الصف طوال 
ساعة وسط حرارة تبلغ 40 درجة مئوية".

االدرياتيكي"  "لؤل���ؤة  س���لطات  ثبتت 
كاميرات على أبواب الحصن لضبط تدفق 
الزائري���ن، وترغ���ب في الح���د من توقف 

القوارب السياحية.
وعلى الضفة االخرى للبحر االدرياتيكي، 
تري���د البندقية التي يبلغ عدد س���كانها 
265 ال���ف نس���مة، وتس���تقبل 24 مليون 
س���ائح س���نويا، اعتماد نظ���ام حجوزات 
لزيارة ساحة القديس مرقس في ساعات 
ال���ذروة. وفرضت غرامات تبل���غ قيمتها 
500 يورو على كل من يقوم بنزهة برية او 

يغطس في البحيرة.
وفي فلورنسا، ترش السلطات الشوارع 
بالماء حول كاتدرائية سانتا كروس حتى 

ال يتأخر السياح فيها.
وم���ن الحلول المطروح���ة، يقترح رأفت 
علي، مؤس���س موقع سكيفت للمعلومات 
الس���ياحية، توجيه الزائري���ن الى خارج 

وسط المدن.
لكن ذلك مدد المشكلة الى أحياء كانت 
حتى اآلن تعد س���كنية، بس���بب ازدياد 
المواقع المخصصة لاليجارات الموسمية 

مثل موقع "ار بي ان بي".
وف���ي لش���بونة، ادى تكاث���ر الش���قق 
الس���ياحية الى ارتفاع كبير في أس���عار 

السكن في حي ألفاما القديم.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت 
ماريا دو لورد بينيرو، رئيسة هيئة التراث 
والس���كان في ألفاما، "م���ن الصعب اليوم 
في ألفاما العث���ور على بيت لاليجار بأقل 
من الف يورو في الشهر، وهذا مبلغ كبير 
لبرتغال���ي غالبا ما يك���ون راتبه ادنى من 

هذا المبلغ".
وحتى في جزيرة سكاي االسكتلندية، 
التي تزخ���ر بالمناظر الخالب���ة، تنصرف 
االختناق���ات  معالج���ة  ال���ى  الس���لطات 
المروري���ة ومظاهر الض���رر البيئي الذي 

ينجم عن االزدحام.
واكد طالب رفاعي ان "الحل س���هل، هو 
ان نقول "ال س���ياحة بعد اليوم"، لكن هذا 

االمر بالغ الخطورة". 
واض���اف ان "الذين يقول���ون اليوم "لم 
نع���د نريد الس���ياح" س���يكونون أول من 

يبكي عندما يخسرونهم".
وهذا ما حصل في تركيا التي تراجعت 
عائداتها الناجمة من الس���ياحة بنس���بة 
30% في 2016 بعد أن شهدت اعتداءات 

وانقالبا فاشال.
مددت تركيا من س���تة الى عشرة أيام 
عطل���ة عيد االضح���ى من أجل تنش���يط 

السياحة الداخلية.
وق���ال رفعت عل���ي س���اخرا "كثير من 
الس���ياحة مش���كلة كبيرة. ولكن األس���وأ 

عندما ال يأتي أحد".

"مركز البحوث الزراعية" في "القدس المفتوحة" 
ينجح في زراعة صنف علفي جديد من البقوليات 

رام الل���ه - "األي���ام": أعلن د. معن ش���قوارة، عميد كلية 
الزراعة ومركز البحوث الزراعية بجامعة القدس المفتوحة، 
دخل 

ُ
أن المحص���ول العلفي البقولي "القوار" )GUAR( قد أ

رع بنجاح في محطة مركز البحوث الزراعية 
ُ
إلى فلسطين وز

للجامعة الذي يقع في المش���روع اإلنش���ائي بأريحا، ولقي 
هذا المحصول نجاحًا من حيث إنتاجه ومكوناته الغذائية 
بعد مرحلة فحص، إذ تم تحليل عّينة مثلت المحصول في 
مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية بمدينة جنين، 
وبلغت نس���بة البروتين في���ه )25%(، ما يش���كل مصدرًا 
غذائيًا علفيًا بروتينيًا يدخل ف���ي عالئق األغنام واألبقار 

)على شكل دريس(.
وبين  شقوارة أن أهمية زراعة المحصول العلفي البقولي 
تكمن في المساهمة في حل المشكالت والتحديات التي 
تواجه القطاعي���ن الزراعي والحيوان���ي المتمثلة بالعجز 
الكبير في كميات األعالف المس���توردة بنسبة )85%( من 
االحتياجات الس���نوية بالعملة الصعبة، األمر الذي يرهق 

الحكومة والمستوردين والمزارعين.
وأكد ش���قوارة أن مركز البحوث الزراعي���ة بدأ فعالياته 

ونش���اطاته في زراعة المحصول العلفي )القوار( في شهر 
حزيران الماضي. وعلى الرغم من الظروف البيئية الصعبة 
التي تس���ببها درجات الحرارة وملوح���ة التربة المرتفعة، 
فقد أظهر المحص���ول قدرته على تحمل تلك الظروف، ما 

يشير إلى الحصول على نتائج إيجابية وبنجاح. 
وق���ال: إن المرحل���ة الالحقة س���تتضمن تنفيذ تجربة 
استخدام المحصول )القوار( في تسمين األغنام بالتعاون 
م���ع الخبراء المختصين في كلي���ة الزراعة بجامعة النجاح 
الوطني���ة، لتقييم هذا المنتج وبي���ان تأثيره على الثروة 

الحيوانية في فلسطين. 
وتأكي���دًا ألهمية نش���ر فك���رة إدخال ه���ذا المحصول 
وزراعته، فقد تمت زراعته في أراضي المزارعين بالتعاون 
م���ع جمعية دير ش���رف التعاونية الزراعية، باس���تخدام 
المياه المعالجة في محطة تنقية نابلس، وس���ُيزرع قريبًا 
في محط���ة تنقية جنين باس���تخدام الرّي تح���ت التربة 
مقارنة بأسلوب طريقة الري بالتنقيط، وذلك بالتعاون مع 
جمعية م���رج ابن عامر التعاونية للرّي للحصول على أعلى 

كفاءة له. 

ضعف السيولة وتردي األوضاع االقتصادية بسبب هبوط 
النفط .. ُيغّيبان االكتتابات األولية عن البورصة السعودية

الري���اض - "األناضول": تش���هد الطروح���ات األولية في 
س���وق األسهم السعودية حالة من الركود، في ظل تراجع 
األوضاع االقتصادية المتراجعة التي تعيش���ها المملكة 

بسبب هبوط أسعار النفط.
ولم تش���هد الس���وق الس���عودية طروح���ات أولية منذ 
حزيران 2016، فيما تترقب أول طرح لها خالل العام الجاري 
لش���ركة "زهرة الواحة" بعد بدء االكتتاب األحد الماضي، 
مقابل 3 طروحات أولية الع���ام الماضي بقيمة 2.8 مليار 

ريال )747 مليون دوالر(، وفق مسح ل� "األناضول".
وتعتزم الحكومة الس���عودية طرح 5 بالمائة من أسهم 
شركة أرامكو لالكتتاب العام خالل 2018، بهدف استخدام 

األموال المتحصلة من الطرح في تنويع االقتصاد.
وأرجع خبراء اقتصاد، في أحاديث مع "األناضول"، غياب 
االكتتابات عن السوق السعودية إلى عدة أسباب رئيسية، 
أهمه���ا ضعف س���يولة، واألوضاع االقتصادي���ة الناجمة 
ع���ن هبوط النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس���ي في 

 عن تراجع تقييم األصول.
اً

المملكة، فضال
وتعاني السعودية، أكبر دولة ُمصدرة للنفط في العالم 
وأكبر اقتصاد عربي، في الوقت الراهن من تراجع حاد في 
إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أس���عار النفط الخام 

عما كان عليه عام 2014.

تراجع السيولة
وقال مازن الس���ديري رئيس إدارة البحوث لدى ش���ركة 
الراجحي المالية، إن "اختفاء االكتتابات من البورصة يعود 
إلى مجموعة من األسباب أبرزها تراجع السيولة المتداولة 
في السنوات األخيرة في البورصة، لتحوم قرب 4 مليارات 

ا مقابل 6 مليارات في وقت سابق". ريال حالياً
وأضاف الس����ديري، لألناض����ول، أن "الوض����ع االقتصادي 
ا مع توقف  الحالي يعد من بين األسباب الرئيسية، خصوصاً
توسعات الشركات وانخفاض معدالت القروض، بالتالي فإن 
الهدف األساسي الذي تسعى اليه الشركات من خالل الطرح 
ا". وأضاف: "في ظل ال����دورة االقتصادية  غير موج����ود حالياً
ا من الس����ابق، ومن ثم  الحالية، فإن تقييم األصول أقل كثيراً
فالش����ركات التي تنوي طرح جزء من أس����همها ستتعرض 
النخفاض في تقييم أصولها، مقارنة بحال كونها في دورة 
ا، وهو ما يدفع الش����ركات  ����ا أو نمواً

اً
اقتصادية أكثر انتعاش

لتأجيل الطرح لحين تحسن األوضاع".

إعادة هيكلة
م����ن جهت����ه، ق����ال فض����ل البوعيني����ن الكات����ب 
االقتصادي والخبي����ر المالي، إن "الوضع االقتصادي 
ا للطروحات األولية في س����وق  الحالي ليس مش����جعاً

األسهم".
وأض���اف البوعينين لألناضول: "هناك ع���دة أمور أولها 
األوضاع االقتصادية الحالية في ظل تراجع أسعار النفط 
وأثرها عل���ى االقتصاد، كذلك عدم وضوح الرؤية بش���أن 
مس���تقبل نشاط الش���ركات في ظل الهيكلة االقتصادية 

الحالية التي تطبقها الحكومة".
ا في الس���يولة  ا واضحاً ويرى البوعينين أن "هناك تقلصاً
لدى صغار المستثمرين، ومن ثم أصبحوا غير قادرين على 
 عن أن كبار المس���تثمرين 

اً
دخول اكتتابات جديدة، فضال

لديهم تحفظ وحذر واضح في ضخ أي سيولة جديدة".

أول اكتتاب
وبدأت ش���ركة "زه���رة الواح���ة للتج���ارة"، العاملة في 
مجال تش���ييد وإقامة وصيانة المصانع، وإنتاج العبوات 
البالستيكية، أولى خطوات الطرح في البورصة السعودية 

األحد الماضي.
ووفق حس���ابات "األناضول"، س���تبلغ حصيلة االكتتاب 
229.5 ملي���ون ري���ال )61.2 مليون دوالر(، إذ س���يتم طرح 
4.5 مليون س���هم بس���عر 51 رياالاً )13.6 دوالر( للس���هم، 
وس���يخصص 20 بالمائة من الطرح لألف���راد، و80 بالمائة 

للمؤسسات المالية وصناديق االستثمار.
وانته���ت المرحلة األولي���ة لالكتتاب نهاية األس���بوع 
الماض���ي، والمخصصة للمؤسس���ات المالي���ة وصناديق 
االس���تثمار، بنس���بة 80 بالمائة )3.6 مليون س���هم( من 
أس���هم الش���ركة المطروحة لالكتتاب، وتمت تغطيتها 

بنسبة 120 بالمائة.
فيما بدأ األح���د الماضي اكتتاب األف���راد في 900 ألف 
س���هم، تمثل 20 بالمائة من أسهم الش���ركة المطروحة 
لالكتتاب، ويس���تمر اكتتاب األفراد، لمدة 8 أيام تنتهي 

بنهاية دوام يوم األحد 20 آب الجاري.
والبورص���ة الس���عودية، األكبر في المنطق���ة من حيث 
القيمة الس���وقية، حيث تضم 174 ش���ركة موزعة على 20 
ا موازية لتداول أس���هم الشركات 

اً
ا، كما يوجد س���وق قطاعاً

بشروط أكثر مرونة يضم 8 شركات حاليًا.

األردن: مطالبات شعبية بمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية 
عمان - "األناض���ول": تتعالى األصوات ف���ي األردن بين 
الحي���ن واآلخر، للمطالب���ة باتخاذ إجراءات رس���مية لمنع 
دخ���ول المنتجات اإلس���رائيلية إلى البالد وس���ط مطالب 

بمقاطعتها ومنع دخولها تمامًا.
ويشكو مستهلكون وناش���طون في هذا المجال، من أن 
هذه المنتج���ات غالبا ما يتم إزالة ملصقاتها قبل طرحها 
في األسواق المحلية، لتباع على أنها مستوردة من داخل 

األراضي الفلسطينية أو دول أخرى.
وبحس���ب دائرة االحصاءات العامة )حكومية(، فإن أبرز 
المنتجات الزراعية المس���توردة من إسرائيل هي: المانجا 
واألفوكادو واألنان���اس، وأصناف فواكه أخرى، إضافة إلى 

بعض أنواع الخضار مثل الجزر والبطاطا.
ووق���ع األردن اتفاقي���ة للتعاون االقتص���ادي والتجاري 
مع إس���رائيل 1995، إال أن رفضًا ش���عبيًا لتطبيع العالقات 
االقتصادية يحول دون نمو حجم المبادالت التجارية بين 

الجانبين.

استيراد أصناف
وقال نمر حدادين، الناطق اإلعالمي باسم وزارة الزراعة، 
إن "الحكومة ال تلجأ إلى اس���تيراد أية منتجات زراعية من 
خ���ارج البالد، إال في حالة عدم وج���ود األصناف التي يتم 

استيرادها أو عدم كفايتها في السوق المحلية".
وأضاف حدادين، في حديث���ه ل�"األناضول": أن "القطاع 
الخاص ه���و الذي يتولى اس���تيراد المنتجات من مصادر 

مختلفة".
وتابع: "المس���تهلك ال يجبر على ش���راء أي صنف من أي 
مصدر، كما أنه يملك كامل الحرية الختيار األصناف التي 
يريدها، إذ تتوافر المنتجات في األسواق من عدة مصادر 

سواء كانت محلية أو مستوردة".
غير أن الحكومة تلزم التجار - وفقا لحدادين - بأن تكون 
المنتج���ات المس���توردة مطابقة للمواصف���ات األردنية، 
وخالية من أية مبيدات أو ملوثات، إذ تخضع للفحص على 

النافذة الحدودية.
وحول اس���تبدال أو إزالة ملصقات المنشأ عن المنتجات، 
قال الناطق اإلعالمي، "هذا األمر ليس من مسؤولية الوزارة 

أو صالحياتها".
من جانبها، حذرت لجنة "حماية الوطن ومقاومة التطبيع 
النقابية" مؤخرًا، المواطنين من شراء المانجا اإلسرائيلية 

المنتشرة في األسواق المحلية.

وبدأ منذ أسابيع، موسم المانجا في الشرق األوسط، التي 
تعد إس���رائيل واحدة من الدول الرئيس���ية في المنطقة 

التي تزرعها بكميات كبيرة لالكتفاء المحلي والتصدير.

أصناف متعددة
وقال أنس محادي���ن، مدير الس���وق المركزية األردنية 
للخض���ار والفواكه: إن "الس���وق تدخله���ا يوميا كميات 
متعددة من أصناف الفواكه، وكذلك الخضار المستوردة 
م���ن عدة مص���ادر، غي���ر أن غالبية ما يتم اس���تيراده في 
الع���ادة، هي بعض أصناف الفواكه وال تتجاوز 25 بالمائة 

من كميتها وأصنافها في السوق".
وبين محادين في حديث ل�"األناضول": أن "هذه األصناف 
تس���تورد من مصادر مختلفة يتم تحديد منش���أها لدى 
دائ���رة الجم���ارك عند دخولها م���ن المناف���ذ الحدودية، 
وتدخل السوق تحت اسم مستوردة دون تحديد الجهة".

وزاد: "أما البضائع المس���توردة من اسرائيل، فهي غالبا 
تت���م من خالل تجار ويت���م تحويلها إلى س���وق التجزئة 
)األسواق المحلية المنتشرة( مباشرة دون المرور بالسوق 

المركزية".

مطالبات شعبية
وقال أحم���د العرموط���ي، رئي���س اللجن���ة التنفيذية 
العلي���ا لمقاومة التطبيع وحماية الوط���ن، ونقيب األطباء 
األس���بق: إن "المنتجات الزراعية المس���توردة من الطرف 
اإلس���رائيلي، هي من خالل تج���ار أردنيين يبيعونها في 
األس���واق المحلية، غير أن الحكوم���ة ال تحاول منع دخول 

هذه المنتجات رغم المطالبات الشعبية المتكررة".
وبي���ن العرموطي أن "الحكومة تس���تند ف���ي ذلك إلى 
اتفاقية الس���الم الموقع���ة مع اس���رائيل )اتفاقية وادي 
عرب���ة(، وأنه ال يوجد بموجب ه���ذه االتفاقية ما يمنع من 

دخول منتجات الكيان االسرائيلي".
وبلغ���ت قيمة ما تس���تورده االردن من اس���رائيل خالل 
النصف األول من العام الحال���ي، 7.4 ماليين دينار )10.4 
ماليين دوالر( مقارنة مع 10.3 ماليين دينار )14.5 ماليين 

دوالر( خالل نفس الفترة من العام الماضي.
بينم���ا بلغت قيم���ة الص���ادرات حتى نهاي���ة حزيران 
الماض���ي 25.3 مليون دينار )35.6 ملي���ون دوالر( مقارنة 
مع 24.4 مليون دينار )34.4 مليون دوالر( خالل نفس فترة 

المقارنة من العام الماضي.


