14

السبت  10أيلول  2016العدد 2982

العالم

تركيا فيما تظل «جزرة» االنضمام إلى االتحاد األوروبي
مـعــروضــة عـلــى أن ـقــرة ،وإن بــا أف ــق حقيقي،
يعود الشريكان األطلسيان إلــى ترميم العالقات
الــدبـلــومــاسـيــة ،تمهيدًا الستئناف الـتـعــاون في
الملفات الساخنة ذات االهتمام المشترك

ترميم العالقات األوروبية ـ التركية

تجمع
البراغماتية
َ
َّ
الشريكين األطلسيين
بدا أمس أن تركيا واالتحاد األوروبي
ي ـت ـج ـهــان إلـ ــى ت ـخ ـف ـيــف ال ـت ــوت ــر فــي
العالقة بينهما ،وذلك بعد الخالفات
فــي ملف الــاجـئــن وانـضـمــام تركيا
إلـ ـ ـ ــى االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وبـ ـع ــد
ال ـت ـص ــري ـح ــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة امل ـن ـت ـقــدة
ألنقرة ،على خلفية تداعيات املحاولة
االنقالبية الفاشلة في تركيا.
وفي زيارة هي األولى من نوعها منذ
م ـحــاولــة االنـ ـق ــاب ،وص ــل أم ــس إلــى
تركيا وفــد أوروب ــي رفـيــع املستوى،
ض ـ ـ ــم وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة خ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـي ــدري ـك ــا مــوغ ـيــري ـنــي،
وم ـ ـفـ ــوض ال ـت ــوس ـع ــة فـ ــي االت ـ ـحـ ــاد،
يـ ــوهـ ــانـ ــز هـ ـ ـ ــان .وع ـ ـقـ ــب مـ ـح ــادث ــات
م ــع وزي ـ ــر خ ــارج ـي ــة ت ــرك ـي ــا ،م ــول ــود
ج ـ ــاوي ـ ــش أوغ ـ ـ ـلـ ـ ــو ،ووزيـ ـ ـ ـ ــر ش ـ ــؤون
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،ع ـم ــر جـيـلـيــك،
ق ــال ــت مــوغ ـيــري ـنــي إنـ ــه «ي ـج ــب فـتــح
ف ـصــول جــديــدة فــي عملية انـضـمــام
تركيا إلــى االتـحــاد األوروبـ ــي ،كذلك
إن مـســألــة الـسـمــاح ل ــأت ــراك بــدخــول
االتحاد األوروبــي من دون تأشيرات
ال تـ ـ ـ ـ ــزال م ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــة» .وأوضـ ـ ـح ـ ــت
املسؤولة األوروبية ،التي زارت أمس
مـقــر «حـ ــزب ال ـعــدالــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،أن
«الـنـتـيـجــة الــرئـيـسـيــة م ــن االجـتـمــاع
كــانــت إع ـ ــادة تــأكـيــد االلـ ـت ــزام الـقــوي
بالحوار والعمل املشترك في جميع
مجاالت التعاون بيننا ...اتفقنا على

أن نتحدث أكثر مع بعضنا البعض،
وأق ــل عــن بعضنا الـبـعــض» ،مشيرة
إلــى أن الجانبني أجــريــا «مـحــادثــات
مـعـمـقــة» ح ــول ض ـمــان حـمــايــة حكم
ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ،ع ـ ـلـ ــى إثـ ـ ـ ــر االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات
األوروب ـي ــة للحملة الحكومية التي
شهدت اعتقال وإقالة عشرات اآلالف
م ــن امل ــوظ ـف ــن الـ ـع ــام ــي ،م ــن ض ـبــاط
وقـضــاة ومحافظني وحـتــى أســاتــذة
ج ــام ـع ـي ــن ،بـ ــدعـ ــوى االشـ ـتـ ـب ــاه فــي
عالقتهم بمحاولة االنقالب .ونددت
مــوغ ـيــري ـنــي ب ــامل ـح ــاول ــة االن ـقــاب ـيــة
التي هدفت إلى إطاحة الرئيس رجب
طـيــب أردوغ ـ ــان ،قــائـلــة إن ــه «ال مكان
مطلقًا ألي محاولة انقالبية».
وت ـق ــول أوروبـ ـ ــا إن ــه لـلـحـصــول على
إعفاء من تأشيرة الدخول ملواطنيها،
يـنـبـغــي ل ـتــرك ـيــا أن ت ـع ـ ِّـدل قــانــونـهــا
ملحاربة اإلرهاب ،الذي تصفه أوروبا
بأنه فضفاض للغاية ،وفقًا للمعايير
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،فـيـمــا تـ ــرى تــرك ـيــا أنـهــا
ب ـحــاجــة ل ـل ـقــانــون ملــواج ـهــة مـخــاطــر
أمـنـيــة م ـت ـعــددة .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
رأت موغيريني أن ثمة ضرورة لبدء
ع ـم ـل ـيــة س ـيــاس ـيــة ف ــي امل ـع ــرك ــة ضــد
حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي ،ال ــذي
تصنفه أنقرة إرهابيًا.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال جـ ــاويـ ــش أوغـ ـل ــو:
«علينا العمل معًا ،ألن ثمة مشاكل
ظـهــرت ،تؤثر بجميع أبـنــاء شعبنا.

جاويش أوغلو :نحن دولة أوروبية ومستقبل أوروبا هو مستقبلنا (أ ف ب)

وإذا ك ــان ــت هـ ـن ــاك م ـش ـك ـل ــة ،عـلـيـنــا
أن ن ـح ـل ـهــا مـ ـع ــا» .وأض ـ ـ ــاف ال ــوزي ــر
ال ـت ــرك ــي أن ب ـ ــاده «ك ــان ــت وال ت ــزال
دول ـ ــة مــرش ـحــة (ل ـع ـضــويــة االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي) .وبصفتها ه ــذه ،علينا
تـطـبـيــق مـعــايـيــر أعـ ـل ــى» ،م ــؤك ـدًا أن
«مسألة السماح لألتراك بدخول دول
االتحاد األوروبي من دون تأشيرات،
وهو ما ترغب تركيا في تطبيقه هذا
الـعــام ،ال ت ــزال على األج ـنــدة» .ورأى
ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو أن «ال ـف ـص ـل ــن 23
و 24من عملية االنضمام واملتعلقان

نددت موغيريني
بالمحاولة االنقالبية
التي هدفت إلى
إطاحة أردوغان

بالعدالة والحقوق والحرية واألمن،
ي ـجــب أن ُي ـف ـت ـحــا ف ــي أس ـ ــرع وقـ ــت»،
مـضـيـفــا أن «أنـ ـق ــرة م ـس ـت ـعــدة لفتح
ال ـف ـص ــول الـ ـ ـ  35جـمـيـعـهــا ،ال ـت ــي لم
ُي ـف ـت ــح م ـن ـه ــا ح ـت ــى اآلن سـ ـ ــوى 16
ً
فـ ـ ـ ـص ـ ـ ــا» .ورأى جـ ـ ــاويـ ـ ــش أوغ ـ ـلـ ــو
أيضًا أن «تركيا هي دولــة أوروبـيــة،
ودي ـم ــوق ــراط ـي ــة أوروب ـ ـيـ ــة .مستقبل
أوروبا هو مستقبلنا».
ك ــذل ــك ،أع ـلــن ال ــوزي ــر ال ـتــركــي أن على
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ت ـس ــري ــع وت ـي ــرة
تـسـلـيــم امل ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة الـتــي

مصر

مليار دوالر أولى
من البنك الدولي
ّ
ُدشن عمليًا عهد
الديون المصرية الكبرى
ُّ
بتسلم القاهرة ،يوم
أمس ،مليار دوالر من
البنك الدولي ،هي جزء
من  3مليارات اقترضتها
منه ،بخالف  12مليار
دوالر من صندوق
النقد و 1.5مليار من
البنك األفريقي ...ورزمة
من الودائع الخليجية

القاهرة ــ األخبار
بخالف قرض الـ  12مليار دوالر الذي
اتفقت عليه مصر و«صـنــدوق النقد
ال ــدول ــي» ،تسلمت األول ــى مــن البنك
ً
ال ــدول ــي ،ي ــوم أمـ ــس ،ت ـحــويــا مــالـيــا
قيمته مليار دوالر يمثل الشريحة
األولى من قرض مقرر لدعم برنامج
«اإلص ــاح االق ـت ـصــادي» ،وذل ــك بعد
ي ــوم واحـ ــد م ــن ب ــدء تـطـبـيــق قــانــون
ضريبة «القيمة املضافة» ،الذي أقره
الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من
أمس ،عقب موافقة برملانية ،أدت في
املجمل إلــى تطبيق ضريبة بنسبة
 %13على السلع حتى نهاية حزيران
امل ـق ـب ــل ،ع ـلــى أن ت ــزي ــد ل ـت ـكــون %14
اعتبارًا من العام املالي الالحق.
وقالت وزيرة التعاون الدولي سحر
ن ـصــر ،إن قـيـمــة الـتـمــويــل م ــن البنك
الدولي البالغة ثالثة مليارات دوالر،
م ــن املـ ـق ــرر أن تـ ـص ــرف خ ـ ــال ث ــاث

ً
س ـن ــوات ،وذلـ ــك «اس ـت ـك ـمــاال لجهود
الـحـكــومــة فــي تعبئة امل ـ ــوارد املــالـيــة
ل ـت ـن ـف ـي ــذ ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات الـ ـ ـق ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة» .وتـ ـل ــك
ً
«ال ـج ـهــود» تتضمن تـمــويــا بقيمة
 4.5م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر مـ ــن ال ـب ـن ـكــن
الـ ــدولـ ــي واألف ــريـ ـق ــي لـلـتـنـمـيــة عـلــى
مــدى ثــاث سـنــوات ،ومنها حصلت
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة عـ ـل ــى الـ ـش ــريـ ـح ــة األول ـ ـ ــى
ال ـبــال ـغــة قـيـمـتـهــا  1.5م ـل ـيــار دوالر:
نصف مليار من «األفريقي» ومليار
من البنك الدولي.
وأكـ ـ ـ ــدت ن ـص ــر أن ت ـم ــوي ــل ال ـب ـن ـكــن
«شـ ـه ــادة ث ـقــة دول ـي ــة ج ــدي ــدة تمنح
لـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة
والق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـ ـب ـ ــاد ب ـص ـف ــة ع ــام ــة،
باإلضافة إلى أنه شهادة من واحدة
من أكبر املؤسسات الدولية لسالمة
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ل ـت ـح ـق ـيــق
الـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي ــة» ،كــاشـفــة عن
أن «الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـع ـك ــف ح ــالـ ـي ــا ع ـلــى
اإلسـ ــراع فــي إن ـهــاء جـمـيــع إجـ ــراءات
ال ـشــري ـحــة ال ـثــان ـيــة ال ـب ــال ــغ قيمتها
 1.5مليار دوالر مــن البنكني أيضًا،
وستحصل عليها البالد قبل نهاية
العام الجاري ،وفق برنامج الحكومة
وأولويات الشعب».
ّ
كــذلــك ذك ــرت أن مــن املـنـتـظــر توقيع
االتـ ـف ــاق ال ـن ـهــائــي ل ـبــرنــامــج تنمية
الـصـعـيــد امل ـم ــول م ــن ال ـب ـنــك الــدولــي

بدأت المستشفيات
تعاني نقصًا
حادًا في المحاليل
والحقن الطبية

ب ـق ـي ـمــة  500م ـل ـي ــون دوالر قــري ـبــا،
ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـق ــاه ــرة ال ت ـ ــزال تنتظر
الشريحة األولــى من قرض صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ال ــذي يبلغ  12مليار
دوالر ي ـص ــرف ع ـل ــى ثـ ــاث س ـن ــوات
أي ـضــا قـبــل نـهــايــة ال ـع ــام .ويـفـتــرض
أن تـحـصــل ال ـح ـكــومــة ع ـلــى مــوافـقــة
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ال ـن ـه ــائ ـي ــة خـ ـ ــال ال ـش ـهــر
املقبل في ظل طلب «صندوق النقد»
شروطًا صعبة ،منها تحريك أسعار
املـ ـح ــروق ــات ،ال ـت ــي ن ـف ــت ال ـح ـكــومــة،
يـ ــوم أم ـ ــس ،رس ـم ـي ــا وج ـ ــود أي نـيــة
لتعديلها.
لكن الحكومة رفعت في األيام املاضية
أس ـ ـعـ ــار الـ ـسـ ـج ــائ ــر رسـ ـمـ ـي ــا ،وس ــط
توقعات بأن تــؤدي هذه الزيادة إلى
عــائــدات تقترب مــن ثمانية مليارات

جنيه لخزينة الدولة.
فــي الــوقــت نفسه ،بــدأ عــدد كبير من
املستشفيات املعاناة من نقص حاد
فــي املحاليل والحقن الطبية األكثر
اسـتـخــدامــا عـلــى خلفية أزم ــة نقص
ت ــواف ــر ال ـ ــدوالر ل ـش ــراء املـسـتـلــزمــات.
بدأ تطبيق ضريبة قيمة المضافة بـ%13
على أن تصير  %14بعد شهور (آي بي ايه)

