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حركة االسهم تعاون بيئي إماراتي - ياباني

رئيس الوزراء اإليطالي: قمة االتحاد 
األوروبي فرصة ضائعة

إيران تتوقع تراخيص أميركية 
لتصدير الطائرات 

غليان جديد في سوق السندات ينذر بأزمة 
اقتصادية جديدة

ارتفاع فوائد قروض صندوق 
النقد العربي

 بحثت وكالة الإمارات للف�ضاء مع وفد 
العالقات  تعزيز  �ضبل  حكومي  ياباين 
الثنائية ودعم اآفاق التعاون يف تطبيق 
القطاع  يف  الف�ضائية  التكنولوجيا 
الزراعي، يف ظل التغري املناخي وكلفة 

الطاقة املرتفعة. 
الإم��ارات  وكالة  اإدارة  جمل�س  رئي�س   

للف�ضاء خليفة حممد الرميثي 
�ضياق  يف  ي��اأت��ي  الج��ت��م��اع  اإن  ق��ال 
مع  الوكالة  تعقدها  التي  ال��ل��ق��اءات 
الف�ضائية  وال��وك��الت  ال��دول  ممثلي 
تعزيز  بهدف  ال�ضلة،  ذات  والهيئات 
قطاع  �ضمن  الإم���ارات  دول��ة  مكانة 
بالقدرات  والرتقاء  العاملي  الف�ضاء 
القطاعات  ودع��م  الوطنية  الف�ضائية 

الأخ����رى«.  وال��ت��ج��اري��ة  ال�ضناعية 
الأقمار  "تكنولوجيا  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
ال�ضطناعية �ضاهمت يف تطوير عملية 
و�ضاهمت  ال���ري  واأ���ض��ال��ي��ب  ال��زراع��ة 
ج��ودة  وحت�ضني  النفقات  خف�س  يف 
املبيدات  ل�ضتخدام  نتيجة  املحا�ضيل 

يف �ضكل اأف�ضل".
 وت�ضتخدم الإمارات حاليًا تكنولوجيا 
ال���ض��ت�����ض��ع��ار ع��ن ب��ع��د ع��ر الأق��م��ار 
ال�ضطناعية يف اأعمال امل�ضاحة ور�ضم 
املبكر  الك�ضف  اإىل  اإ�ضافة  اخل��رائ��ط، 
بالأمرا�س  امل��زروع��ات  اإ�ضابة  ع��ن 
مراقبة  جانب  اإىل  احل�����رات،  واآف���ة 
واحتياجات  ومنوها  النباتات  ن�ضاط 
متتلك  فيما  املناخية  والظروف  الري 
الإمارات اأكر قطاع ف�ضائي فّعال يف 

منطقة اخلليج وال�رق الأو�ضط .

الإيطايل ماتيو رينزي  الوزراء  رئي�س   قال 
 27 فيها  �ضارك  التي  الأوروبية،  القمة  اإن 
يف  املا�ضية  اجلمعة  عقدت  والتي  م�ضوؤول 
معربا  �ضائعة"،  "فر�ضة  �ضكلت  برات�ضالفا، 
الفرن�ضيني  امل�ضوؤولني  من  امله  خيبة  عن 

والأملان خ�ضو�ضا.
املوؤمتر  عن  غيابه  حول  �ضوؤال  على  وردا   
الرئي�س  عقده  ال��ذي  امل�ضرتك  ال�ضحايف 
نهاية  يف  الأملانية  وامل�ضت�ضارة  الفرن�ضي 
انه  الإيطالية  احلكومة  رئي�س  اكد  القمة، 
لي�ضت لديه "اي م�ضكلة" مع فرن�ضوا هولند 
"عقد  ان  ا���ض��اف  لكنه  م��ريك��ل،  وان��غ��ي��ال 
لي�س  �ضيئا  فيه  نقول  ل  �ضحايف  موؤمتر 
حلم حياتي".  واأ�ضاف انه اذا اراد الرئي�س 

مت�ضية  الأملانية  وامل�ضت�ضارة  الفرن�ضي 
كتابة  يف  الظهر  بعد  لهما  املتاح  الوقت 
ان  ميكنهما  م�ضمون،  اي  من  تخلو  وثائق 

يفعال ذلك لوحدهما.
 وكان امل�ضوؤولون الثالثة قد التقوا والب�ضمة 
قبالة  اآب/اغ�ضط�س  اواخ��ر  وجوههم  تعلو 
يف  ال�ضغرية  الإيطالية  فنتوتيني  جزيرة 
مهد  ثالثي  اجتماع  خالل  املتو�ضط،  البحر 

لقمة براتي�ضالفا.
لكن ماتيو رينزي مل يخف خيبة اأمله، وقال 
فنتوتيني  اىل  "اخذتهما  املقابلة  هذه  يف 
املناظر  مل�ضاهدة  ولي�س  م�ضار  لإر���ض��اء 
ان ماتيو  ال�ضمك".  ويت�ضح  اأكل  او  اخلالبة 
حتقيق  عدم  من  خ�ضو�ضا  م�ضتاء  رينزي 
ترك  ميكننا  "ل  وقال  الهجرة،  حول  نتائج 

م�ضكلة الهجرة تنفجر ب�ضبب عجز اأوروبا".

تلقت  اإي���ران  اأن  اإي���راين  م�ضوؤول  ك�ضف   
�ضت�ضدر  املتحدة  الوليات  باأن  اإخطارا 
الت�ضدير  ت��راخ��ي�����س  اأ���ض��اب��ي��ع  خ���الل 
الالزمة لت�ضهيل �راء طائرات من بوينغ 

وايربا�س.
املدن  وبناء  الطرق  وزي��ر  نائب  وق��ال   
اإن �ضدور  كا�ضان  فخريه  اأ�ضغر  الإيراين 
اأغ�ضط�س /  املوافقة كان متوقعا بنهاية 
اآب لكنه تاأجل اإىل نهاية �ضبتمر / اأيلول.
 وقال كا�ضان خالل موؤمتر لقطاع متويل 
ذلك  حدوث  “نتوقع  طهران  يف  الطريان 

بنهاية �ضبتمر”.

وت�ضتطيع اخلزانة الأمريكية منع مبيعات 
فيها  مبا  اإي��ران  اإىل  احلديثة  الطائرات 
الن�ضبة  ب�ضبب  الأمريكية  غري  الطائرات 
يف  امل�ضنعة  املكونات  م��ن  املرتفعة 

الوليات املتحدة.
الوليات  اأن عدم موافقة  واعتر كا�ضان 
املرم  لالتفاق  انتهاكا  �ضتعد  املتحدة 
لتخفيف  العاملية  والقوى  طهران  بني 
على  قيود  فر�س  مقابل  يف  العقوبات 

الأن�ضطة النووية لإيران.
ل�راء  للطريان”  “اإيران  �ركة  وتتطلع   
طائرات  ا�ضتئجار  اأو  م�ضتعملة  طائرات 
حاجاتها  تلبية  يف  للم�ضاعدة  باأطقمها 
الأكرث اإحلاحا بح�ضب م�ضوؤول يف ال�ركة.

يف  كبرية  زي��ادة  ال�ضندات  �ضوق  �ضهد   
الإ�ضدارات غري م�ضبوقة منذ 2007، العام 
العاملية  املالية  الأزمة  انفجار  على  ال�ضابق 
القت�ضاد  لي��زال  التي   ،2008/2009 يف 
وقت  يف  الآن،  حتى  تبعاتها  من  يعاين  العاملي 
املئة  يف  �ضفر  عند  مرتاجعة  الديون،  كمية  زادت 
من  وبيانات  اح�ضاء  اأحدث  وح�ضب  �ضالبة.   بن�ضبة  اأو 
منذ  والدول(  )لل�ركات  �ضندات  تداول  مت  ديلوغ،  �ركة 

بداية العام حتى الآن بقيمة 4.88 تريليون دولر.
 2007 عام  ذاتها  الفرتة  يف  املباعة  ال�ضندات  قيمة  وكانت   

عند 4.91 تريليون دولر.
التي  اليقني  عدم  وحالة  الأخ��رى،  الأ�ضواق  يف  ال�ضطراب  ومع   
ت�ضود حول م�ضتقبل القت�ضاد العاملي، ي�ضعى امل�ضتثمرون و�ضناديق 
حمافظها  بزيادة  الفائدة  اأ�ضعار  انخفا�س  من  لال�ضتفادة  ال�ضتثمار 
م�ضتفيدة  ال�ضندات  باإ�ضدار  واحلكومات  ال�ركات  وتقوم  ال�ضندات.   من 
اأن  من انخفا�س كلفة الإقرا�س عموما.  ويرى اخلراء واملحللون املاليون 
البنوك املركزية، وال�ضيا�ضات النقدية عموما يف الدول الكرى، ت�ضاعد على ذلك 
النقدي  للت�ضهيل  ب�ضيا�ضاتها  ال�ضندات  �ضوق  يف  الدين  فقاعة  وت�ضخم  الغليان 

بخف�س الفائدة و�ضخ اأموال التحفيز يف الأ�ضواق.
ال�ضابقة،  ت�ضبه  قرو�س  اأزمة  �ضفا  تقريبا على  العامل  اأن  ويخ�ضى كثريون من   
وه�ضا�ضة  عامة  العاملي  القت�ضادي  النمو  �ضعف  يف  تتمثل  م�ضاعفات  مع 

القت�ضادات الرئي�ضية التي مل تتعاف متاما بعد من الأزمة ال�ضابقة.
 وزاد حجم مبيعات الديون هذا العام بن�ضبة 9 يف املئة عن عام 2006، حني 
و�ضل حجم مبيعات الدين اإىل م�ضتوى قيا�ضي عند 6.6 تريليون دولر )ل ت�ضمل 

�ضندات الدين ال�ضيادية للدول(.
من  يزيد  جديدة  �ضندات  باإ�ضدار  ديونها  ال�ركات  زي��ادة  اأن  اخل��راء  ويرى   
عموما  املبيعات  حت�ضن  توقع  فيه  ي�ضعب  وقت  يف  مديوناتها  عبء  خماطر 

ب�ضبب �ضعف النمو القت�ضادي.
اأو حتى بعائد �ضلبي،   وبداأت ال�ركات الكرى تبيع �ضندات بعائد عند ال�ضفر 
اأو بن�ضبة �ضلبية يف �ضوق  وتقدر اح�ضاءات خمتلفة حجم ال�ضندات بعائد �ضفر 

ال�ضندات العاملي الآن بنحو 12.6 تريليون دولر.
 وت�ضهد �ضندات ال�ركات الكرى طويلة الأمد تراجعا كبريا يف عائدها، و�ضل 
اإىل 7 يف املئة ل�ضندات مايكرو�ضوفت ملدة 40 عاما، ون�ضبة 6 يف املئة ل�ضندات 

اآبل امل�ضتحقة يف 2046.
منذ  العاملي  ال�ضندات  �ضوق  فقاعة  القت�ضاديني يحذر من  اأن عددا من  يذكر   
فرتة، ويعتر البع�س اأن انفجار هذه الفقاعة قد يكون �رارة اأزمة اقت�ضادية 
اإىل  ي�ضل  قد  عميقا  ركودا  العاملي  القت�ضاد  فيها  ي�ضهد  رمبا  جديدة  عاملية 

الك�ضاد.

حتى  او  �ركات  او  دول  كانوا  �ضواء  دائما،  املقرت�ضون  يهتم   
تطلقها  التي  القرو�س  على  الفائدة  ا�ضعار  مبتابعة  اف���رادا، 

املوؤ�ض�ضات واجلهات املانحة للتمويل.
 واعلن �ضندوق النقد العربي ارتفاع ا�ضعار الفائدة على قرو�ضه 
احلايل  لل�ضهر  والطويلة  واملتو�ضطة  الق�ضرية  لآجال  املمنوحة 

مقارنة ب�ضهر اآب املا�ضي.
 وذكرت الن�رة اخلا�ضة بال�ضندوق ن�رت عر موقعه الر�ضمي 
الأجل  لقرو�س  الفائدة  ا�ضعار  "ان  )اجلورنال(  عليها  اطلعت 
�ضجلت  فيما  باملئة،   1.08 اىل   1.02 من  ارتفعت  ا�ضهر  �ضتة 
�ضنوات  ث��الث  لالأجل  املمنوحة  القرو�س  على  الفائدة  ن�ضبة 
0.99 باملئة. وبينت الن�رة ان ارتفاع  0.92 اىل  ارتفاعا من 
ا�ضعار الفائدة �ضمل اي�ضا قرو�س الجل اربع �ضنوات من 0.96 
ال�ضابق.  بال�ضهر  مقارنة  احلايل  ال�ضهر  خالل  باملئة   1.03 اىل 
اذ  اي�ضا،  الطويلة  الآجال  قرو�س  على  الفائدة  ن�ضبة  وارتفعت 
من  �ضعودا  �ضنوات  خم�س  لالأجل  املمنوحة  القرو�س  �ضهدت 
1.01 باملئة اىل 1.08 باملئة، فيما �ضهدت قرو�س الجل �ضبع 
�ضنوات ارتفاعا هي الخرى اذ �ضجلت �ضعودا من 1.14 باملئة 

اىل 1.20 باملئة.

أميركا تدافع عن شركاتها ضد  دعاوى أوروبا الضريبية

 اأ�ضعلت مطالبة الحتاد الأوروبي �ركة اأبل الأمريكية 
متاأخرة، حربًا  كديون  دولر  مليار   14.5 مبلغ  ب�ضداد 
كانت  املا�ضي،  يف  ال���دول.  م��ن  ع��دد  حكومات  ب��ني 
ال�ركات  حلفز  �رائبها  خلف�س  تت�ضابق  احلكومات 
واليوم،  تلك  اأو  الدول  هذه  بنوك  يف  اأموالها  ركن  على 
تنخرط احلكومات يف جولت من املواجهات لتح�ضيل 
مب��ردوده��ا  طمعًا  الكبرية،  ال�ركات  م��ن  ال�رائب 

ال�ضخم على خزينتهم.
الكونغر�س،  يوؤازرها  الأمريكية  اخلزانة  وزارة  ت�ضدت   
هو  مقّرها  اأن  واعترت  ل�"اأبل"،  الأوروبية  للمطالبات 
مطالبتها  لإيرلندا  ميكن  ل  وبذلك  املتحدة،  الوليات 

القومية،  ال�ضعبوية  م��ن  وبعيداً  وال��واق��ع  ب�رائب. 
ت�ضعى وا�ضنطن اإىل انت�ضال "اأبل" من خمالب ال�رائب 
اإىل  الإنقاذ لي�س جمانًا، بل يهدف  الأوروبية، لكن هذا 
اأو على  ا�ضتيالء اخلزانة الأمريكية على هذه ال�رائب، 

اجلزء الأكر منها.
 وت�ضري التقديرات اإىل اأن لدى ال�ركات الأمريكية 3.5 
خارج  بنوك  يف  املكد�ضة  الأم��وال  من  دولر  تريليون 
مدى  على  ال�ركات  هذه  و�ضعت  املتحدة.   الوليات 
العقد املا�ضي ول تزال، لال�ضتح�ضال على عفو �ريبي 
ملرة واحدة، كي تتكمن من اإعادة اأموالها ال�ضخمة اإىل 
البنوك الأمريكية، من دون دفع امل�ضتحقات ال�ريبية، 
والتي ت�ضل اإىل 35 يف املئة على ال�ركات يف الوليات 

املتحدة، وهي من اأعلى الن�ضب يف العامل.
 وَيِعد املر�ضح اجلمهوري للرئا�ضة دونالد ترامب بخف�س 

وتقدمي  املئة،  يف   15 اإىل  ال�ركات  على  ال�رائب 
باإدخال  الأمريكية  لل�ركات  ي�ضمح  �ريبي  اإعفاء 
مر�ضحة  تِعد  ل  فيما  اخل���ارج.  يف  املكد�ضة  اأموالها 
خفو�ضات  باأي  كلينتون  هيالري  الدميوقراطي  احلزب 
�ريبية، فهي تتم�ضك مثل الرئي�س باراك اأوباما باملبداأ 
اإعفاءات  الكبرية  ال�ركات  منح  �ضاأن  من  اإن  القائل، 
واإذا  البالد.  يف  ال�ريبية  العدالة  تقوي�س  �ريبية 
كانت احلكومة الأمريكية تنوي منح اإعفاءات �ريبية، 
مثل  اأك��رث،  اإليها  يحتاج  مَل��ن  منحها  بها  ف��الأج��دى 

عائالت الطبقتني الفقرية واملتو�ضطة.
لها،  التابعة  اللوبيات  طريق  وم��ن  الأث��ن��اء  ه��ذه  يف   
وال��راأي  احلكومة  اإقناع  الأمريكية  ال�ركات  حت��اول 
العام باأن من �ضاأن اإعادة مبلغ 3.5 تريليون دولر، اأن 
ي�ضاهم يف رفع منو الناجت املحلي. وتعد هذه ال�ركات 

اإىل  الأموال  اإدخال  باأن  املالية،  اأ�ضهمها  املكتتبني يف 
وتفيد  مرتفعة.  عائدات  بتوزيع  لها  �ضي�ضمح  اأمريكا 
يف  اإ�ضافية  اأمواًل  ي�ضع  العائدات  توزيع  باأن  ال�ركة 
اإيجابية  انعكا�ضات  لذلك  اأن  كما  كرث،  اأمريكيني  اأيدي 

على ت�ريع العجلة القت�ضادية.
املكتتبني  ع��دد  اإن  بالقول  ي���ردون  امل�ضككني  لكن   
الأمريكيني اأ�ضغر من اأن يوؤدي اإنفاقهم على التاأثري يف 
حركة العجلة القت�ضادية.  وتنفق ال�ركات الأمريكية 
مبالغ  وغريها،  وفي�ضبوك  وغوغل  اأب��ل  مثل  الكبرية 
الأمريكية.  العا�ضمة  داخل  النفوذ  �راء  لتمويل  طائلة 
وعلى �ضبيل املثال، اأنفقت �ركة ميدترونيك�س ل�ضناعة 
عام  دولر  مليون   5.3 مبلغ  وحدها  الطبية  املعدات 

2014، على فريق اللوبي العامل لديها يف وا�ضنطن.
 وب�ضبب ال�ريبة املرتفعة يف الوليات املتحدة، عمدت 

دول  يف  �ركات  �راء  اإىل  الأمريكية  ال�ركات  بع�س 
اأن  واعترت  معها.  واندجمت  اأدن��ى  �رائب  تفر�س 
الظاهرة  هذه  لكن  الدولة.  هذه  يف  ه���و  اجلديد  مقرها 
واملواطنني  ال�ضيا�ضيني  بني  غا�ضب  فعل  رد  اأث��ارت 
ال�ريبة  م��ن  تهربًا  اع��ت��روه��ا  ال��ذي��ن  الأم��ريك��ي��ني، 
التوزيع  بحق  ال�ركات  ه��ذه  تتمتع  فيما  الأمريكية، 
ت�ضتفيد  كما  ال�ضخمة،  الأمريكية  ال�ض���وق  يف  والبيع 
من البن���ية التحتية الأمريكية واملوارد الب�رية وحكم 
اأمريكية  حكومية  بعقود  اأي�ضًا  تفوز  وهي  القانون. 
ال�ركات  ت�ضعى  املغريات،  هذه  كل  رغم  وعلى  كبرية. 

الأمريكية اإىل تفادي احلمل ال�ريبي املطلوب منها.
ال�ضغط  اأم��ام  ترتاجع  مل  مدترونيك  مثل  �ركات  لكن 
)اإيرلندا(  دبلن  اإىل  انتقلت  بل  وال�ضعبي،  ال�ضيا�ضي 
 35 بدًل من  املئة  12.5 يف  اإىل  ال�ريبة  حيث ت�ضل 

تعد  مل  ال�ركة  ولأن  املتحدة.  الوليات  يف  املئة  يف 
اأمريكية نظريًا، مل تعد دائرة ال�رائب الأمريكية قادرًة 

على مالحقتها.
و�ضددت  اأمريكية  مدترونيك  بقيت  لو  القانون،  ووفق   
�ريبة ال� 12.5 يف املئة لدبلن، يتوجب عليها ت�ضديد 
17.5 يف املئ���ة املتبقية للحكومة المريكية. لكن لأن 
تكتفي  فهي  اأمريكية،  غري  نف�ضها  ت�ضّنف  مدترونيك 
بت�ضديد الن�ضبة الأوىل لإيرلندا، ول ت�ضدد اي م�ضتحقات 

�ريبية لأمريكا. 
زادت  ال�ضعبي،  ال�ضغط  اأم���ام  ال��رتاج��ع  م��ن  وب���دًل 
لها،  التابع  اللوبي  على  اإنفاقها  من  »مدترونيك« 
يف  ف��روع  بفتح  الكونغر�س  اأع�ضاء  بع�س  ووع���دت 
ناخبيهم،  من  مئات  وتوظيف  ومقاطعاتهم  ولياتهم 
فتحول الأع�ضاء هوؤلء اإىل اأبرز الداعمني لهذه ال�ركة. 

واشنطن – متابعة

500 مليون متر مكعب عجز المياه 
في تونس

 قال وزير الفالحة التون�ضي، �ضمري بالطيب اإن بالده ت�ضكو عجزا يقدر 
ب� 500 مليون مرت مكعب من املياه ناجتة عن 3 �ضنوات من اجلفاف 
�ضهدتها البالد، مقابل وجود خمزون حايل من املوارد املائية يبلغ 

720 مليون مرت مكعب.
يف  املياه  "م�ضتقبل  حول  �ضحايف  موؤمتر  خالل  بالّطيب،  وح��ّذر   
تون�س" عقد اأم�س الثنني يف مقر املعهد الوطني للعلوم الفالحية، مما 
اأ�ضماه ب� "انتفا�ضة العط�س التي قد تنتج عن نق�س املوارد املائية يف 
اأكرث الأمور املهددة لأمن تون�س خالل  "ذلك من  اأّن  البالد"، معترا 
هذه ال�ضنوات". وتابع وزير الفالحة اأن "تون�س ب�ضدد تنفيذ م�روع 
40 وحدة حتلية مياه بحر متنقلة بقيمة 200 مليون دينار )حوايل 

100 مليون دولر( وهي تكنولوجيا جديدة ت�ضاعد يف خلق 
و�ضتكون  ال�ضعبة.  الظروف  هذه  ظل  يف  امل��وارد  بع�س 

األفي  حتلية  من  و�ضتمكن  املقبل،  ال�ضيف  بداية  جاهزة 
مرت مكعب يوميا".

الفالحة  لوزير  �ضابقة  �ضحافية  ت�ريحات  ووفق   
هطولت  البالد  ت�ضهد  مل  "اإذا  ال�ضديق  �ضعد  ال�ضابق 

ف�ضيكون  احل��ايل  �ضبتمر/اأيلول  حتى  لالأمطار 
ذلك كارثيا و�ضت�ضطر الدولة لتق�ضيط مياه الري 

مياه  تدفق  يف  وخف�س  انقطاعات  وت�ضجيل 
ال�رب".

يف  املطرية  الهطولت  انخفا�س  وت�ضبب   
تون�س بجفاف يف عدد من ال�ضدود.

يف  يوجد  ر�ضمية  اإح�ضائيات  وبح�ضب   
تبلغ  تخزين  ب��ق��درة  ���ض��دا   34 تون�س 

�ضد  ويعتر  مكعب،  مرت  مليار   1.9
اأول  العا�ضمة  قرب  الكبري«  »وادي 

عهد  يف   1928 �ضنة  بناوؤه  مت  �ضد 
ال�ضتعمار الفرن�ضي.

بها  اأدىل  ت�����ري��ح��ات  ووف���ق 
احتاد  رئي�س  �ضابق  وق��ت  يف 

الفالحة وال�ضيد البحري، عبد 
خمزون  ق��در  ال��زار،  املجيد 

مطلع  تون�س  يف  ال�ضدود 
ب��ح��وايل   2016 ع����ام 

مرت  م��ل��ي��ون   1212
اإىل  لينخف�س  مكعب، 

مرت  م��ل��ي��ون   882
اأواخ��ر  يف  مكعب، 

مت���وز/ي���ول���ي���و 
امل���ا����ض���ي، يف 

اأن معدل  حني 
امل�����خ�����زون 

ال�����ع�����ادي 
ي���ق���در ب��� 

 1 5 0 0
ن  مليو

م�����رت 

مكعب، وبالتايل فاإنه مت ت�ضجيل نق�س قّدر ب�41 يف املئة.
كما تكبدت البالد ب�ضبب اجلفاف خ�ضائر ماّدية قّدرت مبلياري دينار 
اأي مبا يعادل 7 يف املئة من ميزانية الدولة التي تقدر ب� 29.250 

مليار دينار )15.03 مليار دولر(. 
خماوف  املياه  خمزون  وتراجع  ال�ضدود  جفاف  عن  احلديث  واأث��ار   
ال�رب  عديد املواطنني، خا�ضة يف ظل النقطاعات املتكررة ملياه 

يف عدد من حمافظات تون�س. 
 ووفق درا�ضة اأجراها معهد املوارد العاملية )منظمة بحثية عاملية( 
املهددة مبخاطر كبرية  العامل  بلدا يف   33 بني  تعد من  تون�س  فاإن 
تخ�ر  اأن  ميكن  حيث  املياه،  نق�س  ب�ضبب  املقبلة  العقود  يف  جدا 
الطبيعية بحلول  املائية  املئة من مواردها  80 يف  اأكرث من  تون�س 

عام 2040.

تونس – متابعة

دبي – متابعة

روما – متابعة

طهران – متابعة

القاهرة – خاصبروكسل – متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


