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بدء العمل بزيادة أسعار الخبز في األردن وقلق لدى محدودي الدخل
عّم����ان - أ ف ب: بدأ العمل في األردن، أمس، بقرار رفع أس����عار الخبز 
بكاف����ة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 بالمئة تثير 

قلق محدودي الدخل.
وكانت الحكومة األردنية قررت، في 16 كانون الثاني، رفع سعر الخبز 
المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف 

خفض الدين العام الذي يبلغ نحو 35 مليار دوالر.
وقال����ت وكالة األنباء األردنية: إن "وزير الصناعة والتجارة والتموين، 
يعرب القضاة، قرر تحديد السقوف السعرية التي أعلنها سابقًا لمادة 
الخب����ز، التي بدأ العمل به����ا اعتبارًا من صباح أم����س وحتى 31 كانون 

األول 2018".
وفي وسط عمان، كان اإلقبال شبه طبيعي على شراء الخبز صباحًا في 
"مخبز الشرق اآللي" بعد يوم ماطر شهد إقبااًل كبيرًا قبيل رفع األسعار.

وق����ال زاهر جاد الله صاح����ب المخبز لوكالة فران����س برس: إن "هذا 
القرار س����يؤثر بالتأكيد على محدودي الدخل والفقراء ولكن الحكومة 

وعدت بتقديم الدعم المالي لهم بدل الرفع".
وأض����اف: "نحن متخوف����ون من انخف����اض المبيعات وقل����ة اإلقبال، 

خصوصًا في الفترة األولى من زيادة األسعار".
وتاب����ع: "م����ن مب����ررات الحكوم����ة أن الوافدي����ن والمغتربي����ن كانوا 

يستفيدون من الدعم الحكومي على الخبز".
وقال محمد عواد )30 عامًا( الذي كان يشتري الخبز: إن "هذا االرتفاع 
س����يؤثر على الشعب األردني بالكامل فالطبقة الوسطى ودونها تمثل 
90 بالمئة من الشعب األردني والخبز موجود في كل وجبة، في الفطور 

والغداء والعشاء".
وبموجب األس����عار الجديدة أصب����ح كيلوغرام الخب����ز العربي الكبير 
32 قرش����ًا )45 س����نتًا أميركيًا( بداًل من 16 قرش����ا، أي بزيادة تصل إلى 
100 بالمئة؛ وكيلوغرام الخبز العربي الصغير ب� 40 قرش����ًا )56,4 سنت 
أميركي(، بداًل من 24 قرشًا بزيادة 67 بالمئة. كما حددت الحكومة سعر 
كيلوغرام خبز "الطابون" ب� 35 قرش����ًا )49,4 سنت( بداًل من 18 قرشًا أي 

بزيادة 90 بالمئة.
وقال أحمد رمضان )34 عامًا(: "هذا القرار يؤثر على المواطن األردني 
بكل تأكيد فمن راتبه 300 دينار )423 دوالرًا( ويش����تري كل يوم خبزًا 
بدينار )1,4 دوالر( سينفق شهريًا 30 دينارًا من راتبه على الخبز فقط".

وأض����اف: إن "كل ش����يء س����يرتفع مع ارتف����اع أس����عار الخبز حتى 
السندويشات، الله يفرجها على الجميع ويعينهم".

ولتعويض رفع الدعم، بدأت وزارة المالية، الثالثاء الماضي، ب�"صرف 
دع����م نقدي" للمواطنين ذوي الدخ����ل المنخفض بواقع 27 دينارًا )38 

دوالرًا( سنويًا لكل فرد من أفراد األسرة.
وخصص����ت الحكومة مبلغ 196 مليون دين����ار )نحو 276 مليون دوالر( 
ف����ي موازنة 2018، تحت بند ش����بكة األمان االجتماع����ي إيصال الدعم 
لمس����تحقيه، بداًل من دعم الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على الس����لع 

الغذائية المصنعة.
وق����ال نقيب أصح����اب المخابز وعدده����ا نحو 1700 مخب����ز عبد اإلله 
الحموي لوكالة فرانس برس: إن "الخبز في األردن ال يزال يباع )بأسعار( 

أقل من دول الجوار رغم إلغاء الدعم عنه بنسبة 100 بالمئة".

وأض����اف: إن "الالجئي����ن والمقيمين الذين يش����كلون 40 بالمئة من 
سكان األردن كانوا يشاركون األردن قيمة الدعم الحكومي للخبز".

وبحسب آخر تعداد سكاني يبلغ عدد سكان األردن 9,5 مليون بينهم 
6,6 مليون أردني.

وأك����د الحموي أن "الزي����ادة لن تطاول الحلويات والكعك والتوس����ت 
كونها تنتج من الطحين الحر غير المدعوم".

وأوضح أن "األردنيين يس����تهلكون يوميًا م����ا معدله ثمانية ماليين 
رغيف خبز وفي أيام الصقيع يرتفع االستهالك إلى 16 مليون رغيف".
وق����رر مجلس ال����وزراء تعدي����ل الضريبة الخاصة على الس����جائر من 
طريق فرض 20 قرش����ًا على كل علبة ومضاعف����ة الضريبة الخاصة على 
المش����روبات الغازي����ة إلى 20%، ب����داًل من 10% ورفع مق����دار الضريبة 
الخاص����ة المفروضة على البنزين )95 و98 أوكت����ان( إلى 30% بداًل من 

.%24
وتقول الحكومة: إنها تسعى من هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها 

الضريبية بمقدار 540 مليون دينار )761 مليون دوالر(.
وتخضع معظم الس����لع والبضائع بش����كل عام في األردن إلى ضريبة 

مبيعات قيمتها 16% إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.
وأثر النزاع في س����ورية والعراق على اقتص����اد المملكة التي تعاني 
شحًا في المياه والموارد الطبيعية وتستورد 98 بالمئة من احتياجاتها 

من الطاقة.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المس����اعدات، خصوصًا من 

الواليات المتحدة.

" سوق رأس المال" تكّرم طلبة من القدس 
المفتوحة لفوزهم في مسابقة حوكمة الشركات

رام الل���ه - ف���ازت مجموع���ة من طلب���ة كلية العل���وم اإلدارية 
واالقتصادية بجامعة القدس المفتوحة  - فرع جنين بمس���ابقة 
حوكمة الش���ركات، التي تابعت تنفيذها عم���ادة كلية العلوم 
اإلدارية واالقتصادية في الجامعة، ونظمتها هيئة س���وق رأس 
المال الفلس���طينية ومؤسس���ة التمويل الدولي���ة بالتعاون مع 

االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
وتكونت المجموعة الفائزة على مس���توى ف���روع الجامعة من 
خمسة طلبة من فرع جنين، هم الطالبة جيهان ضمايرة والطالبة 
غدي���ر الخطيب والطالبة روان ضماي���رة والطالب محمد صعابنة 

والطالبة هيام غنام.
وتم تكري���م المجموعة في احتفالية خاص���ة عقدت في مقر 
رئاس���ة الجامعة بحضور الطلبة الفائزين ونواب رئيس الجامعة 
ومس���اعديه والعم���داء ومدير ف���رع جنين ومدير ف���رع رام الله 
والبيرة وممثلي المؤسس���ات المنظمة للمس���ابقة والراعية لها 

وممثلي شركات التأمين الفلسطينية وعدد من طلبة الجامعة.
 وأثن���ى الدكت���ور س���مير النجدي نائ���ب الرئيس للش���ؤون 
األكاديمي���ة عل���ى الجهود الت���ي تبذلها عمادة كلي���ة العلوم 
اإلداري���ة واالقتصادي���ة واهتمامه���ا بتضمي���ن خط���ة الكلية 

مساقات تالمس احتياجات المجتمع وأسواق العمل.
وأش���ار الدكتور يوس���ف أبو فارة عميد كلية العلوم اإلدارية 
واالقتصادي���ة إلى أن عمادة الكلية قد أدرجت خالل الس���نوات 
األخيرة ثالثة مقررات دراس���ية ضمن الخطط الدراس���ية، وهي 
مقرر حوكمة الشركات الذي سجل فيه لغاية اآلن أكثر من 1300 
طالب وطالبة، ومقرر النزاهة والش���فافية الذي سجل فيه لغاية 
اآلن أكثر من 7000 طالب وطالبة، ومقرر مكافحة الفس���اد الذي 

سجل فيه لغاية اآلن أكثر من 1000 طالب وطالبة.
 وش���كر أبو فارة الجهات المنظمة لمسابقة حوكمة الشركات 
والراعية لها، ووعد بترس���يخ عالقات التع���اون مع هذه الجهات 
بما يخدم مخرجات العملية األكاديمية والتعليمية في الكلية.

م���ن جانبه، نّوه المهندس عماد ن���زال مدير فرع جنين، الفرع 
الفائز في المسابقة، إلى أهمية تدريس مقرر حوكمة الشركات، 
وقال: إن فروع الجامعة تش���هد إقبااًل كبيرًا عليه بسبب محتواه 

الذي يعزز مفاهيم الحوكمة لدى الطلبة. 
وتحدث الدكتور بشار أبو زعرور عن المسابقة ومراحلها، مشيرًا 
إلى أن المس���ابقة في مرحلتها األولى قد عقدت بين مجموعات 
متنافس���ة في الجامعات، وفازت أفضل مجموعة من كل جامعة، 
وكانت هناك لجان تحكيم محايدة استندت إلى معايير واضحة 
وضعتها هيئة س���وق رأس المال ومؤسس���ة التمويل الدولية، 
وش���كر أبو زعرور التعاون الكبير الذي لمس���ه من عمداء كليات 
اإلدارة واالقتصاد في الجامعات الفلسطينية، كما شكر منسقي 
هذه المجموعات الذين كانوا يتواصل���ون مع الهيئة على مدار 

الساعة لحين إنجاز هذه المسابقة وإعالن نتائجها.
وعن قطاع شركات التأمين الفلسطينية، تحدث األستاذ أمجد 
جدوع، األمين العام لالتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، الجهة 
الراعية للمس���ابقة، وأك���د اهتمام قطاع التأمين الفلس���طيني 
بتوثيق وتعزيز العالقة مع مؤسسات التعليم العالي، وأشار إلى 
التعاون القائم حاليًا مع جامعة القدس المفتوحة، وإلى أن هذه 
الجامعة هي أولى الجامعات التي اهتمت بتدريس مساقات في 

التأمين لطلبة تخصصات العلوم اإلدارية واالقتصادية.
وأعرب األس���تاذ ج���دوع عن فخ���ره واعتزازه لرعاي���ة االتحاد 
لهذه المسابقة ممثاًل عن ش���ركات التأمين الفلسطينية، وأكد 
أن التعاون مع الجامعات س���وف يس���تمر، وش���كر هيئة سوق 
رأس المال الفلس���طينية على اهتمامه���ا ورعايتها المتواصلة 

لألنشطة العلمية في جامعاتنا الفلسطينية.
وألق���ت الطالب���ة روان ضمايرة كلمة المجموع���ة الفائزة، وقد 
ش���كرت في كلمتها رئاس���ة الجامعة وإدارة فرع جنين وعمادة 
كلية العل���وم اإلداري���ة واالقتصادية لتس���هيلهم مش���اركة 
المجموعة في هذه المس���ابقة وتذليل كل العقبات، كما شكرت 
هيئة س���وق رأس المال ومؤسس���ة التموي���ل الدولية واالتحاد 
الفلسطيني لش���ركات التأمين، وقالت: إن هذه المسابقة كانت 
تجربة فريدة ورائدة  للطلبة، وتمنت استمرار تنظيم مثل هذه 
األنش���طة العلمية التي تعزز تواصل الطلبة مع أس���واق العمل 
وتزي���د معرفتهم العلمية والتطبيقية. وف���ي ختام الحفل، تم 

توزيع الشهادات على المجموعة الفائزة.

غوتيريس يؤكد أهمية التعاون 
مع االتحاد اإلفريقي لتعزيز األمن الغذائي

أديس أبابا - األناضول: أكد األمين العام لألمم المتحدة 
أنطوني���و غوتيريس، أهمية التعاون مع االتحاد اإلفريقي 
لتعزي���ز األمن الغذائ���ي وحقوق اإلنس���ان وإنهاء الجوع، 
ال���ذي قال: إنه آخذ في االرتفاع بالعال���م، معتبرًا إفريقيا 

هي أكثر المتضررين.
وكان األمين العام يتحدث في كلمة له خالل مشاركته، 
أمس، باالجتماع اإلفريقي لبحث مس���الة إنهاء الجوع في 
القارة على هامش القم���ة اإلفريقية ال� 30، التي تنطلق، 

اليوم، بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.
وقال األمي���ن العام لألم���م المتحدة: "إنن���ا نحتاج إلى 
نهج مجتمعي يعزز التماسك االجتماعي )في إفريقيا("، 
داعي���ًا إلى "ض���رورة اتخاذ ق���رارات حاس���مة للعمل على 
حل النزاعات واس���تقرار األس���عار وتحس���ين المعاشات 

والخدمات للشعوب".
واعتبر غوتيري���س أن تحقيق األم���ن الغذائي يتطلب 
تحس���ين أوضاع الم���رأة االقتصادي���ة واالجتماعية، في 
إفريقيا، مطالبًا بتحسين البنية التحتية وتكامل األسواق 
لتعزي���ز األم���ن الغذائي. وأض���اف: إن البرنامج الش���امل 
للتنمية الزراعية في إفريقيا لم يطبق سوى في 5 بالمائة 

فقط من البلدان اإلفريقية.
ويقص���د األمي���ن العام برنام���ج تم اعتم���اده في قمة 
جوهانس���برغ بجن���وب إفريقي���ا ع���ام 2015، ويقضي بأن 
تخصص كل دولة إفريقية نسبة 10 بالمائة من ميزانيتها 

للزراعة.
من جانبه، أرجع رئيس االتحاد اإلفريقي الحالي ورئيس 
غيني���ا "ألف���ا كوندي" مش���اكل القارة خاص���ة الصراعات 

والنزاعات إلى انعدام األمن الغذائي.
ودع���ا "كون���دي" إلى ض���رورة أن تكون تنمي���ة الموارد 

الحيوانية في صميم جدول أعمال األمن الغذائي.
بدوره ق���ال رئي���س ال���وزراء األثيوبي "هيل���ي ماريام 
ديس���الين": إن ب���الده خصصت أكثر م���ن 10 بالمائة من 
ميزانيته���ا للزراعة، وإنها تمكنت خ���الل العقد الماضي 
من زيادة مس���احة األراضي المروية )غير المعتمدة على 

األمطار( من 6 ماليين هكتار إلى 16 مليون هكتار.
ووص���ل األمين العام لألمم المتحدة ، أديس أبابا، أمس، 
للمشاركة في القمة اإلفريقية ال� 30، التي تنطلق، اليوم، 
على مس���توى رؤس���اء وحكومات الدول األعضاء باالتحاد 

اإلفريقي، وتستمر لمدة يومين.

فنلندا تعتزم محاربة البطالة
بتخصيص إعانات للعاطلين

فنلن���دا - األناض���ول: تقوم الحكوم���ة الفنلندية بتطبيق تجربة جديدة تس���عى من 
خالله���ا إل���ى القضاء على البطال���ة عن طريق تخصي���ص المزيد من اإلعان���ات المالية 

للعاطلين عن العمل.
وتسعى الدراسة، التي يتم تطبيقها على عينة من 2000 شخص، إلى منح كل عاطل 
عن العمل مبلغ 560 يورو ش���هريًا لمدة س���نتين، دون حاجة المتلقين إلى إثبات أنهم 

عاطلون عن العمل.
ونقل موقع "يورو نيوز" األوروبي، الجمعة، عن السلطات الفنلندية قولها إن "البرنامج 
الجديد س���اعد بعض المش���اركين فيه عل���ى البحث عن عمل بش���كل أفضل، باإلضافة 
البتكار أفكار لمش���روعات جديدة بعيدًا عن الضغط العصبي الناجم عن تلقي اإلعانات 

المشروطة".
وأضافت أن متلقي الدعم لن يحتاجوا إلبالغ السلطات بخطوات بحثهم عن عمل، وذلك 

على عكس معظم أنظمة إعانة العاطلين المعتمدة بدول أوروبا الغربية.
وترى بعض منظمات العمل المس���تقلة إن مثل تلك البرامج من ش���أنها أن تقلل من 
الضغط النفسي الملقى على عاتق العاطلين أو الذين يعملون في وظائف غير مستقرة 

ما يوفر مبالغ كبيرة تصرفها الحكومات من أجل العناية الصحية بهم.
ويبلغ معدل البطالة بفنلندا 8.7 بالمائة من إجمالي المؤهلين لتولي الوظائف.

تيلرسون: مشروع "السيل الشمالي 2"
الروسي يقوض أمن الطاقة بأوروبا

وارس���و - األناضول: قال وزير الخارجية األميركي، ريكس تيلرسون، امس، إن مشروع 
خط "الس���يل الش���مالي 2" لنقل الغاز الروس���ي إلى ألمانيا، عبر بح���ر البلطيق، يقّوض 

استقرار أمن الطاقة في أوروبا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مش���ترك مع نظيره البولندي، جاسيك تشابوتوفيت، في 

العاصمة وارسو.
وأشار تيلرس���ون أن مشروع "السيل الش���مالي 2" س���يكون أداة جديدة بيد موسكو 
ل�"تس���ييس" قطاع الطاقة، مش���ددا على توافق واش���نطن ووارس���و على رفضه بسبب 

مصالحهما "االستراتيجية المشتركة".
يش���ار أن المشروع هو خط أنابيب لنقل الغاز الروس���ي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، 

بطاقة تقدر ب�55 مليار متر مكعب سنوًيا.
وكش���فت موسكو عن المشروع عقب تصاعد التوتر مع أوكرانيا العام 2014، التي كان 

جل غازها المصدر إلى أوروبا يمر عبر أراضيها.
وتتخوف دول أوروبية من "الس���يل الش���مالي"، آلثاره االقتصادية واالس���تراتيجية 
المتوقعة على دول في وس���ط وش���رق القارة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز 

الروسي.

قرض صيني لجنوب السودان
بنحو 250 مليون دوالر

جوب���ا - األناضول: حصلت س���لطات دولة جنوب الس���ودان، على ق���رض من الحكومة 
الصينية بقيمة ب�248.8 مليون دوالر، إلنشاء نظام خاص ب�"إدارة حركة المالحة الجوية" 

بمطار جوبا الدولي.
جاء ذلك بحس���ب ما أعلن���ه "جون لوك ج���وك"، وزير المواصالت ف���ي حكومة جنوب 
الس���ودان، أمس الجمعة، في تصريحات للصحافيين بالعاصمة جوبا، بعد التوقيع على 

اتفاق مع السفير الصيني "ما تشيانغ".
وقال جوك: "جنوب السودان ال تمتلك نظامًا إلدارة ومراقبة حركة المالحة الجوية".

وأوضح "كنا نعتمد على جارتنا السودان في إدارة أجوائنا".
ولفت إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بوساطة إحدى الشركات الصينية )لم يسمها( 

في غضون ثالث سنوات.
وتابع "نحن س���عداء جدا ونتقدم بش���كرنا لحكومة وش���عب جمهورية الصين التي 

ستساعدنا في تأسيس نظام خاص إلدارة ومراقبة حركة المالحة الجوية".
بدوره، اعتبر وزير المالية "اس���تيفن ديو داو"، أن هذا المش���روع سيساعد في تأمين 
أجواء جنوب الس���ودان وض���خ المزيد من العائ���دات النقدية التي يمكنها مس���اعدة 

الحكومة في تسيير أمورها".
وتعتمد جنوب الس���ودان علي هيئة الطيران المدني السودانية، في مراقبة األجواء 
بمطار جوبا الدولي، الذي يعمل خالل ساعات النهار فقط بسبب انعدام اإلضاءة بجوبا.

ومنذ 2013، تعاني دولة جنوب الس���ودان، التي انفصلت عن الس���ودان عبر استفتاء 
شعبي في 2011، حربا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت ُبعدا قبليا.

مراكش تستضيف مؤتمرًا دوليًا 
عن النمو واإلصالحات االقتصادية

الرباط - وكاالت: تس���تضيف مدينة مراكش المغربية مؤتمرًا 
دوليًا بعنوان »النمو االندماجي وفرص العمل في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا« في 29 و30 الجاري، برعاية صندوق النقد والبنك 
الدول���ي و»الصندوق العربي للتنمي���ة«، ووزارة المال واالقتصاد 
والمصرف المرك���زي المغربي، وبحضور مديرة الصندوق الدولي 
كريستين الغارد، وبمش���اركة منظمات ومؤسسات مالية دولية 

وإقليمية. 
ويناقش المؤتمر صيغ إصالحات جديدة في المنطقة العربية، 
الت���ي تخ���رج بصعوبة من س���نوات من عدم االس���تقرار األمني 
والتباط���ؤ االقتصادي، وضعف النمو، وارتف���اع معدالت البطالة 

ومعها الحراك الشعبي.
وأشار بيان صادر عن مؤسسة »بروتن وودز« إلى أن »المنطقة ال 
تزال تواجه تحديات جسيمة، لكنها حققت تقدمًا في التصدي 
لها منذ الربيع العربي، كما حافظت على استقرارها االقتصادي 
عموم���ًا رغم الظ���روف الصعبة جدًا، ومن ثم بدأ النمو يتحس���ن 
والتضخم يستقر، كما بدأ تراكم الدين العام يتراجع في معظم 
البلدان، لكن المنطقة عمومًا تعاني من ضعف في معدالت النمو 
االقتصادي، وارتفاع معدالت البطالة، وانتشار الفساد والرشوة«.
وحققت دول الشرق األوسط معدل نمو ضعيفًا العام الماضي 
قدر ب�2.8 في المئة، وكان النمو أفضل في شمال أفريقيا وتجاوز 
4 ف���ي المئة، لكنها معدالت تبدو متواضعة قياس���ًا إلى حاجات 
التنمية وخلق فرص عمل للش���باب، إذ تزيد البطالة على 40 في 
المئ���ة في بعض الدول، التي تحتاج على األقل إلى نمو مش���ابه 
لدول شرق آسيا والهادئ وجنوب شرقي آسيا حيث تجاوز 5 في 

المئة العام الماضي وفقًا لمؤشرات صندوق النقد الدولي. 
وال تستفيد فئات واسعة من السكان من ثمار النمو التي توزع 

في شكل غير عادل في المنطقة.
وأك���د صندوق النقد أن »م���ا يدعو إلى التفاؤل وجود ش���باب 
موهوبين راغبين في تحس���ين مستقبلهم بأيديهم، وفي حال 
توفير فرص تعليم وتوظيف مالئمة، يمكن لهذا الجيل الجديد 

أن يحقق نموًا اقتصاديًا غير مسبوق«. 
وتحتاج المنطقة إلى 22 مليون وظيفة جديدة في الس���نوات 
المقبلة، المتص���اص أعداد العاطلين من العم���ل وتوفير فرص 
عمل مناس���بة لألجيال الصاعدة ف���ي منطقة يخرج بعض دولها 
من س���نوات من الحروب وتعرف أخرى استمرار وتيرة الخصوبة 
النس���ائية، وتحديات الطفرة الديموغرافي���ة ووضع المرأة في 

المجتمع.
وس���يناقش مؤتمر مراكش على مدى يومين، الفرص المتاحة 
أمام الدول العربية لالستفادة من فترة دورة الصعود االقتصادي 
العالمي، وما يتيحه أمام المنطق���ة من إمكانات لتحقيق تقدم 

في اإلصالحات التي تأخرت في اعتمادها. 
وأشار صندوق النقد إلى أن تأخير اإلصالحات أو تعطيلها هو 

القرار الخاطئ الذي قد يضر باألجيال المقبلة. 

وس���يركز المؤتم���ر على جعل النم���و والوظائف ف���ي صدارة 
السياس���ات العامة في دول الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا 

للمرحلة المقبلة. 
وتش���مل األولويات أيضًا مجاالت التعليم، والرعاية الصحية، 
وتحس���ين مناخ األعمال ومحاربة الفس���اد والرش���وة، وتحقيق 
العدالة الجبائية، وتطوير وضع المرأة في المجتمع، وإشاعة قيم 
العدالة االجتماعية، والمساواة في الحقوق والواجبات، وتمويل 
مشاريع الشباب والشركات الصغرى والمتوسطة، واعتماد النمو 
االندماجي إلشراك أكبر فئة ممكنة في ثمرات النمو االقتصادي.
ويعتقد البنك الدولي أن النماذج التنموية التي تم اعتمادها 
لعقود، وكان فيه���ا للدولة دور القيادة، ق���د تجاوزته الظرفية 
العالمي���ة واإلقليمي���ة والقطرية، وبات إش���راك القطاع الخاص 
والمجتمع المدني والشفافية في التنفيذ والحوكمة من مجاالت 
العم���ل الجديدة التي يجب أن تنخرط فيها المنطقة، في حدود 
اإلمكانات المتاحة، وبحس���ب الظروف االقتصادية السائدة لكل 

بلد.
وم���ن وجهة المؤسس���ات الدولية فإن المنطق���ة عانت أخيرًا 
من تداعي���ات أمنية وأعمال إرهابية، وانخف���اض في اإليرادات 
الخارجي���ة وتغي���رات مناخية وظرفي���ة إقليمي���ة ودولية غير 
مس���اعدة، أدت إلى أوض���اع اقتصادية كارثي���ة أحيانًا، فاقمها 
ضع���ف اإلنتاجية والفس���اد ووهن الدولة، ووج���د بعض الدول 
نفس���ه أمام أزم���ات س���يولة وصعوبات في مي���زان المدفوعات 

الخارجية وحاالت من شبه اإلفالس االقتصادي.
وم���ن مضاعفات تل���ك المرحلة، زي���ادة بطالة الش���باب التي 
تش���كل التح���دي األكبر للمنطق���ة لضمان اس���تقرارها وزيادة 
نموه���ا وتحقيق تطلعات الس���كان في الرف���اه واالزدهار، الذي 
يبش���ر به تحس���ن االقتصاد العالمي، وتراجع العنف والنزاعات 

في المنطقة.
وأثنى صندوق النقد عل���ى قرار المغرب تحرير جزء من صرف 
العمل���ة، وق���ال نائ���ب المدير الع���ام للصندوق ميتس���و هيرو 
فورواس���وا إن »مرونة الدرهم ستحّسن قدرة االقتصاد المغربي 
عل���ى امتصاص الصدم���ات والحف���اظ على قدرته التنافس���ية 
الخارجية«، الفت���ًا إلى »ضرورة مواصل���ة اإلصالحات األخرى في 
الضرائ���ب والمالية الالمركزية وكلف���ة الوظيفة العامة والرقابة 
على المال العام، وأداء الش���ركات العامة واس���تهداف الفئات 
الفقيرة وتحويل الدعم الغذائي )صندوق المقاصة( نحو اإلنفاق 

االجتماعي«.
واعتب���ر الصن���دوق ال���ذي ص���ادق عل���ى المراجع���ة الثالثة 
والنهائية لخط االئتمان الوقائي الذي بلغ احتياطه 3.45 بليون 
دوالر وينته���ي الصيف المقبل، أن »المغ���رب مطالب بمواصلة 
اإلصالحات في قطاعات التعليم والحوكمة وس���وق العمل، حيث 
يقدر ع���دد العاطلين عن العمل من حملة الش���هادات نحو 1.5 

مليون شخص، وهم أخطر تهديد لالستقرار االجتماعي.

 أطباق الفرن الزجاجية "Inspiration" من
 "بايركس" الفرنسية تصل مجموعة مسلماني

رام الله – وصل حديثًا لدى مجموعة مسلماني مجموعة 
أطباق الفرن "Inspiration" الحرارية الجديدة الُمخصصة 
للطهي من بايركس الفرنسية، الشركة الرائدة عالميًا في 

مجال صناعة أواني الطهي الزجاجية.
وتتنوع أحجام هذه األطباق ذات الحواف الُمرتفعة بحيث 
تلبي احتياجات س���يدة المطبخ، حيث تأتي بثالثة أحجام 
ُمختلفة وهي: 35*24 س���م، 33*22 سم، و30*20 سم، كما 
أن أطباق" Inspiration" ُمس���تطيلة الشكل لضمان توزيع 
الحرارة بش���كل متس���اٍو وللُحصول على أفض���ل نتائج في 
عملية الطهي، كما يمكن نقلها من الثالجة بدرجات حرارة 
تص���ل إلى 40- تحت الصفر إلى الفرن بدرجات حرارة تصل 
إلى 300 درجة دون الخوف عليها من الكسر نتيجة التغير 
الُمفاج���ئ للح���رارة، حي���ث إن هذه األطب���اق مصنوعة من 
زجاج )البوروس���يليكات( الذي يتميز بأنه ُمقاوم للصدمات 
الحراري���ة، فمن المخاط���ر التي ُيمكن التع���رض لها خالل 
عملي���ة الطهي واس���تعمال األواني الزجاجية انكس���ار أو 

جاج نتيجة للتغير الُمفاجئ في درجات الحرارة، 
ُ
تشقق الز

ج���اج )البوروس���يليكات( ُمعد خصيص���ًا لُمقاومة هذه 
ُ
وز

الصدمات، كما ُيمكن وضعها في المايكروويف وفي جالية 
الصحون وهي ال تحتفظ بالروائح.

ومن الجدير ذكره أن ُمنتجات بايركس الفرنسية وأفخم 
األدوات المنزلية ُمتوفرة في الس���وق الفلس���طينية لدى 
www.maslamani. ش���بكة ُموزعي مجموعة مس���لماني
com الوكيل الحصري لش���ركة بايرك���س، ومتوفرة لدى 
شبكة معارض مسلماني هوم في الخليل، نابلس، طولكرم، 
برى الشركات 

ُ
عتبر مجموعة مسلماني ك

ُ
والقدس، حيث ت

الفلسطينية والوكيل الحصري لمجموعة عالمات تجارية 
عالمية من ضمنها:

Samsung, Moulinex, Tefal, Pyrex, Lofra, Bompani, 
Haier, Ariston, TurboAir, Elica, Rowenta, Babyliss, 
Babyliss PRO, Krups, Luminarc, OXO, Tescoma, Home 
Market, Ocean.


