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الكويت: أدنى إنفاق في 18 عامًا
الكويت ــ أحمد الزعبي

سجل إنفاق سكان الكويت خالل 
الـــجـــاري،  الـــعـــام  الـــربـــع األول مـــن 
أدنـــــى مــســتــوى فـــي أكـــثـــر مـــن 18 
بــتــراجــع األوضــــــاع املعيشية  عـــامـــا، مــتــأثــرًا 
للمواطنني واملقيمني بسبب تداعيات جائحة 

فيروس كورونا الجديد.
بنهاية  دوالر  مليار   16 نحو  اإلنــفــاق  وبــلــغ 
مــارس/ آذار املاضي، مقابل 26 مليار دوالر 
الــعــام املــاضــي، بتراجع  فــي نفس الفترة مــن 
بــيــانــات صــادرة  وفــق   ،%38.5 بلغت نسبته 
ــة  ــيـ ــات اآللـ ــدمـ ــلـــخـ ــة لـ ــيـ ــرفـ عــــن الــــشــــركــــة املـــصـ
اطلعت عليها »العربي الجديد« مشيرة إلى 
 إجمالي اإلنــفــاق في 2020، وصــل إلــى 90 

ّ
أن

مليار دوالر.
اإلنفاق  فــي  زيـــادة كبيرة  البيانات  وأظــهــرت 
اإللكتروني بنسبة بلغت 130% خالل الربع 

األول رغـــم االنــكــمــاش الــــذي شــهــده إجــمــالــي 
لكبح  الــحــكــومــيــة  الـــقـــيـــود  أدت  إذ  اإلنــــفــــاق، 
ــا، إلـــى الــتــركــيــز عــلــى الــشــراء  انــتــشــار كـــورونـ
اإلنــتــرنــت. وقــال مصدر مصرفي  عبر شبكة 
ــام تــظــهــر تأثر  ــ  األرقـ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

املواطنني واملقيمني على حّد سواء بتداعيات 
 األزمـــة سّرعت 

ّ
أزمـــة كــورونــا، مشيرًا إلــى أن

ــع اإللــــكــــتــــرونــــي، بــيــنــمــا  ــدفــ ــه نـــحـــو الــ ــتـــوجـ الـ
بنسبة  البيع  نــقــاط  عمليات  قيمة  تراجعت 
ــى مـــن الــعــام  ــ 70% فـــي األشـــهـــر الــثــالثــة األولـ

الجاري.
ــلــــف األنــــشــــطــــة  ــتــ وتــــــتــــــزايــــــد مـــــــخـــــــاوف مــــخــ
ــن طـــــــــول أمـــــــــد الــــجــــائــــحــــة  ــ ــ ــة مـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
واإلجــراءات املصاحبة لكبح انتشارها. وفي 
وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مجلس 
الــوزراء، االستمرار في تطبيق حظر التجول 
الــجــزئــي فـــي الـــبـــالد، اعـــتـــبـــارًا مـــن مـــســـاء 22 
الساعة 7 مساًء  الجاري، من  إبريل/ نيسان 

ــيـــوم الــتــالــي،  حــتــى الــســاعــة 5 مـــن صـــبـــاح الـ
وذلك حتى نهاية شهر رمضان. وأشار مركز 
مراجعة  ــه ستتم 

ّ
أن إلــى  الحكومي،  التواصل 

إعـــادة تقييم الوضع  الــقــرار، فــي حينه، بعد 
الوبائي في البالد. وقال الخبير االقتصادي 
الجديد«  »العربي  لـ سالمة  مــروان  الكويتي، 
 تــراجــع إنــفــاق املــواطــنــني واملــقــيــمــني، أمــر 

ّ
إن

التي   األوضــاع االستثنائية 
ّ

طبيعي في ظــل
تعيشها الدولة على خلفية اإلغالق الجزئي 
وتــوقــف الــعــديــد مــن األنــشــطــة الــتــجــاريــة عن 

العمل بسبب سوء األوضاع االقتصادية.
 سالمة، حذر من استمرار الوضع الراهن، 

ّ
لكن

داعـــيـــا الــحــكــومــة إلـــى وضـــع خــطــة مــدروســة 
للعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي 
من أجل منع األوضــاع من التدهور أكثر من 
 هــنــاك شريحة كبيرة من 

ّ
إلــى أن ذلـــك، الفــتــا 

املــواطــنــني واملــقــيــمــني الــذيــن تــأثــرت حياتهم 
الكويت  القيود. ومــا زال مطار  جــراء تشديد 

للمقيمني  يسمح  وال  مغلقة  البرية  واملنافذ 
الـــذيـــن لــديــهــم إقـــامـــات ســـاريـــة بــالــعــودة إلــى 
الـــكـــويـــت، فــيــمــا تـــبـــدي الــحــكــومــة قــلــقــهــا من 
ــادة تدهور   فتح املــطــار قــد يساهم فــي زيـ

ّ
أن

األوضاع الوبائية.
في املقابل، أكد الخبير االقتصادي الكويتي، 
 فـــــرض حـــظـــر الــتــجــول 

ّ
ــدي، أن ــيــ ــرشــ عـــمـــر الــ

الجزئي منذ 7 مــارس/ آذار املــاضــي، تسبب 
ــة لـــلـــشـــركـــات واألنـــشـــطـــة  فــــي خـــســـائـــر فــــادحــ
الــتــجــاريــة وأضــــرار كــبــيــرة للقطاع الــخــاص، 
إذ اضــطــر املــئــات مــن أصــحــاب األعـــمـــال إلــى 
لـــتـــقـــلـــيـــص حــجــم  ــفــــني  ــوظــ املــ آالف  تـــســـريـــح 

الخسائر املسجلة.
وكــان تقرير صــادر أخيرًا عن وزارة التجارة 
والصناعة، قد كشف عن زيادة غير مسبوقة 
األعــمــال خالل  وتصفية  الشطب  طلبات  فــي 
إغــالق نحو  إلــى  املاضيني، مشيرا  الشهرين 
1750 نشاطا تجاريا في قطاع األغذية وحده.

الدوحة ـ العربي الجديد

الــتــنــمــيــة اإلداريــــــــة والـــعـــمـــل والـــشـــؤون  كــشــفــت وزارة 
االجتماعية في قطر، أمس السبت، عن إنشاء »منصة 
مــــوحــــدة لـــلـــشـــكـــاوى واملــــنــــازعــــات« تــتــيــح لــلــمــوظــفــني 
والعمال تقديم الشكاوى املتعلقة بالعمل من خاللها، 
ه سيتم إطالق املنصة خالل األيام املقبلة.

ّ
مشيرة إلى أن

ــر الــتــنــمــيــة اإلداريــــــــــة والـــعـــمـــل والــــشــــؤون  ــ ــ ــال وزيـ ــ ــ وقـ
 
ّ
االجــتــمــاعــيــة، يــوســف بــن مــحــمــد الــعــثــمــان فــخــرو، إن

إلى  الرامية  الحثيثة  قطر ملتزمة بمواصلة جهودها 
عمل  بيئة  وتــوفــيــر  الــعــمــال وحمايتها  حــقــوق  تعزيز 

آمنة وصحية. وأوضح فخرو، في بيان بمناسبة اليوم 
للعمال  العاملي  باليوم  االحــتــفــال   

ّ
أن للعمال،  العاملي 

هذه السنة يأتي تزامنا مع البدء بتنفيذ التشريعات 
بــيــئــة العمل  الــتــي عــــززت  الــجــديــدة والـــرائـــدة إقليميا 
الــجــاذبــة لــلــعــمــال، ال ســيــمــا الــتــشــريــعــات الــتــي تسهل 
انتقال العمال بني جهات العمل املختلفة وقانون الحد 
واملستخدمني  الــعــمــال  ألجـــور  التمييزي  غــيــر  األدنــــى 
 الوزارة تبذل جهدها لضمان 

ّ
في املنازل. ولفت إلى أن

التدابير  تعزيز  خــالل  مــن  وسالمتهم،  الــعــمــال  صحة 
االحــتــرازيــة واالشــتــراطــات الصحية فــي مــواقــع العمل 

وسكن العمال، للحّد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد فخرو استمرار الدولة في تنفيذ تدابير االستجابة 
ــــالل حــزمــة  ــة لــــأزمــــة، مــــن خـ ــاديـ ــتـــصـ لـــلـــتـــداعـــيـــات االقـ
الوطنية،  الضمانات  برنامج  وتمديد  املالية  الحوافز 
حــرصــا على اســتــدامــة األعــمــال والــوظــائــف ومواصلة 
الـــوزارة تعمل على   

ّ
دفــع أجــور العمال، مشيرًا إلــى أن

تعزيز حماية األجور وتقديم الدعم واملساندة للعمال 
لضمان حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم املالية 
وانتفاعهم بالسكن الالئق والخدمات األساسية. وفي 
نهاية أغسطس/ آب املاضي، أصدر أمير قطر الشيخ 
تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي، عــــددًا مــن املــراســيــم املتعلقة 
بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ودخول الوافدين 

وخــروجــهــم وإقــامــتــهــم، وتــحــديــد الــحــّد األدنـــى ألجــور 
العمال واملستخدمني في املــنــازل. وُحــدد الحد األدنــى 
املــنــازل بمبلغ 1000  العمال واملستخدمني في  ألجــور 
ريــــال قــطــري )274.7 دوالرًا( شــهــريــا، وفـــي حـــال عــدم 
الغذاء للعامل  أو  السكن املالئم  العمل  توفير صاحب 
أو املستخدم، يكون الحد األدنى لبدل السكن 500 ريال 
ريــال  الـــغـــذاء 300  لــبــدل  ــى  األدنــ والـــحـــّد  )137 دوالرًا(، 
العمل،  التعديالت على قانون  )82 دوالرًا(. وتضمنت 
امللتزمني  غير  العمل  أصحاب  على  العقوبات  تشديد 
بسداد مستحقات العمال املالية، وذلك تعزيزًا لفعالية 

نظام حماية األجور.

قطر: منصة موحدة للشكاوى والمنازعات العمالية

إيرادات ُعمان تهوي %30
أظهرت بيانات رسمية، تهاوي 
اإليرادات املحصلة في سلطنة 

ُعمان خالل الربع األول من العام 
 عن مليار 

ً
الجاري إلى ما يزيد قليال

ريال )2.6 مليار دوالر(، بانخفاض 
بلغت نسبته نحو 30% عن نفس 

الفترة من العام املاضي 2020.
وقالت وزارة املالية في نشرتها 

الشهرية التي أوردتها وكالة 
األنباء العمانية، أمس السبت، إّن 

انخفاض إجمالي العائدات يرجع 
إلى هبوط صافي اإليرادات النفطية 
بمعدل 34.2%، نتيجة االنخفاض 

العاملي في أسعار النفط واآلثار 
االقتصادية التي سببتها جائحة 

كورونا. كما سجلت امليزانية العامة 
للدولة حتى نهاية الربع األول، 

انخفاضًا في اإلنفاق العام بنسبة 
2.7% مقارنة بالفترة نفسها من 
العام املاضي، األمر الذي أرجعته 

الوزارة إلى عدة أسباب، من بينها 
انخفاض الصرف على بعض 
موازنات الوحدات الحكومية، 

مشيرة إلى أّن العجز الفعلي بلغ 
نحو 751.4 مليون ريال )1.95 

مليار دوالر(.

خطط أوروبية إلنعاش 
االقتصاد

قدمت تسع دول أوروبية من أصل 
27 دولة في االتحاد األوروبي 
خططها الوطنية إلطالق منح 

وقروض لإلنعاش االقتصادي، 
بهدف الخروج من تداعيات جائحة 

فيروس كورونا الجديد. وذكرت 
املفوضية األوروبية، في بيان، 

ه سيتعني على هذه البلدان 
ّ
أمس، أن

إنفاق ما ال يقل عن 37% من 
أموالها املخصصة لدعم األغراض 
البيئية، و20% للرقمنة، الفتة إلى 

أّن فرنسا واليونان والبرتغال 
وسلوفاكيا وأملانيا والدنمارك 

وإسبانيا والتفيا ولوكسمبورغ هي 
من قدمت خططها حتى اآلن. ومن 
املقرر أن تتلقى إيطاليا وإسبانيا 
أكبر قدر من األموال من برنامج 

هما 
ّ
االتحاد األوروبي للتحفيز، ألن

كانتا األكثر تضررًا من األزمة 
االقتصادية خالل عام 2020.

17 مليار دوالر لألمن الغذائي 
في أفريقيا

تعهد تحالف من مصارف متعددة 
األطراف للتنمية، وشركاء لها، 

بتقديم أكثر من 17 مليار دوالر 
على مدى سنوات عدة لتحسني 

األمن الغذائي في أفريقيا.
وصدر هذا اإلعالن بعد اجتماع 

عبر اإلنترنت بعنوان »الغذاء 
ألفريقيا« نظمه بنك التنمية 

األفريقي، والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية، التابع لألمم املتحدة.

من جانبهم، تعهد رؤساء 17 
دولة أفريقية حضروا االجتماع، 

بمضاعفة القدرات اإلنتاجية 
لقطاعاتهم الزراعية بفضل 

التكنولوجيا واالستثمارات الخاصة 
بدخول األسواق وتطوير األبحاث. 
ومن إجمالي هذه الوعود، سيأتي 

أكثر من عشرة مليارات دوالر من 
بنك التنمية األفريقي، وفق وكالة 

»فرانس برس«.

أخبار

ديون قياسية 
لشركات كوريا 

الجنوبية

أظهرت بيانات رسمية، أن ديون الشركات العامة في كوريا الجنوبية، ارتفعت إلى مستويات قياسية خالل العام املاضي 2020، وذلك للعام الثالث على 
التوالي. ومن بني 350 شركة مملوكة للدولة، بلغ إجمالي ديون 347 شركة حوالي 544.8 تريليون وون )491.5 مليار دوالر( في نهاية العام املاضي، 
ا لوزارة االقتصاد واملالية، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ عام 2005 عندما بدأت الحكومة 

ً
بزيادة قدرها 17.9 تريليون وون عن العام الذي سبقه، وفق

في تجميع البيانات ذات الصلة. وبلغت نسبة الدين إلى رأس املال، وهي مقياس رئيسي للسالمة املالية، 152.4% في العام املاضي، وفق البيانات التي 
أوردتها وكالة يونهاب، أمس. لكن الشركات سجلت أرباحا صافية بلغت 5.3 تريليونات وون في 2020، بزيادة 4.5 تريليونات وون عن عام 2019.

اقتصاد
Sunday 2 May 2021
األحد 2 مايو/ أيار 2021 م  20  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2435  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

خطة طموحة لجذب االستثمارات تصطدم بعراقيل

32
صادر  حديث  تقرير  أظهر 
العراقية،  الزراعة  وزارة  عن 
 32 قرابة  لديه  الــعــراق  أن 
األراضــي  من  دونــم  مليون 
الصالحة للزراعة، لم يستغل 
منها سوى نحو 18 مليون 
ألف  يعادل  )الدونم  دونم 

متر مربع(.

تحقيق

أطراف سياسية 
عرقلت عرضًا سعوديًا 

لالستثمار الزراعي

الحكومة تخطط لطرح 
3 ماليين دونم زراعي 

أمام الشركات األجنبية

بغداد ـ عمار حميد

عاد الحديث في العراق عن جذب 
استثمارات أجنبية لزراعة مناطق 
شــاســعــة شــمــالــي وغـــربـــي الــبــاد، 
لــكــن هــــذه املـــــرة مـــن خــــال عـــــروض صــيــنــيــة، 
بــيــنــمــا يـــســـاور الــقــلــق املـــســـؤولـــن الــعــراقــيــن 
لها،  املخطط  املــشــروعــات  إمكانية تعطل  مــن 
 معارضة أطــراف 

ّ
كما حــدث مــن قبل، فــي ظــل

سياسية فتح السوق بغية استمرار الهيمنة 
مــجــاورة  دول  عليها  تسيطر  بعينها  لسلع 

للعراق.
فــي  ــة،  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ الـ وزارة  ــــي  فـ ــــؤول  ــــسـ مـ وكــــشــــف 
 الــحــكــومــة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن تــصــريــح لـــ

ــوزارة إلعــــداد خــطــة بــالــتــعــاون مع  ــ وجــهــت الــ
الوطنية،  االستثمار  التخطيط وهيئة  وزارة 
الزراعي  بالقطاع  استثمارية  مشاريع  لطرح 
العديد من املناطق تتجاوز مساحتها 3  في 
مــايــن دونـــم )الــدونــم يــعــادل ألــف متر مربع 

في العراق(.
 املــنــاطــق املــقــتــرحــة تشمل 

ّ
وقــــال املـــســـؤول إن

ــة نــيــنــوى  ــ ــاديـ ــ ــار )غـــــــــرب(، وبـ ــ ــبـ ــ صــــحــــراء األنـ
)شــمــال(، وجــزيــرة ســامــراء )وســـط(، وجنوب 
غربي كركوك )شمال(، وغربي كرباء )جنوب 

غرب بغداد(، وجنوبي املثنى )جنوب(. 
وأشار إلى اعتزام الحكومة تقديم تسهيات 
كــبــيــرة وغــيــر مــســبــوقــة، ضــمــن خــطــة تــهــدف 
لتشغيل آالف األيدي العاملة املحلية في تلك 
املناطق وتحقيق االكتفاء الذاتي من منتجات 
زراعية تستنزف سنويًا مبالغ مالية ضخمة 

بالعملة الصعبة الستيرادها من الخارج. 
عن  أعربتا   شركتن صينيتن 

ّ
أن إلــى  ولفت 

 هناك مساعي 
ّ
أن كما  باملشروع،  اهتمامهما 

لــجــذب شــركــات مــن وجــهــات أخـــرى، مضيفًا: 
ــو نــجــحــنــا فـــي اســتــثــمــار نــصــف املــســاحــة  »لــ
املستهدفة، سيتحول العراق من بلد مستورد 
ــلـــيـــارات  ــلـــبـــاد مـ إلـــــى ُمـــــصـــــّدر، وســـتـــتـــوفـــر لـ

الدوالرات«. 
 املــســؤول الــعــراقــي لــم يــخــِف خشيته من 

ّ
لــكــن

عــرقــلــة هـــذا الــتــوجــه »لــقــيــام بــعــض الــجــهــات 
خصوصًا  االســتــثــمــارات،  بعرقلة  السياسية 
فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، الســتــمــرار الـــعـــراق في 

استيراد املحاصيل الزراعية من دول الجوار«.
العام  بــعــرض،  قــد تقدمت  السعودية  وكــانــت 
املاضي، الستثمار نحو مليون هكتار زراعي 
في العراق )الهكتار يعادل 10 آالف متر مربع(، 
حليفة  ــًا  ــزابــ وأحــ مــســلــحــة  مــلــيــشــيــات   

ّ
أن  

ّ
إال

إليـــران قـــادت حملة واســعــة لــرفــض املــشــروع، 
العراقية إلى  الــزراعــة  الـــذي دفــع وزارة  األمـــر 
اإلعان رسميًا عن إلغاء املشروع، مبررة ذلك 

بعدم كفاية املياه الجوفية.
لكن مع تجدد املساعي الحكومية لفتح الباب 
الــزراعــة وتقدم  فــي  األجنبي  أمــام االستثمار 
ــذا الـــشـــأن،  شـــركـــات صــيــنــيــة بـــعـــروض فـــي هــ
تثور تساؤالت حول ما إذا ما كانت املحاولة 
 الصن حليفة 

ّ
ستنجح هذه املرة، ال سيما أن

 الرغبة في 
ّ
إليــران في كثير من امللفات، أم أن

الــعــراقــيــة ستظل  الــســوق  بــقــاء الهيمنة عــلــى 
مسيطرة.

وفي وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري، 
الــــزراعــــة حميد  وزارة  بـــاســـم  املـــتـــحـــدث  قــــال 
 »العراق مّد يده لجميع 

ّ
النايف، في بيان، إن

دول الـــعـــالـــم مـــن أجــــل جــــذب االســـتـــثـــمـــارات، 

وهـــنـــاك شـــركـــات صــيــنــيــة لــديــهــا الــرغــبــة في 
االستثمار بالعراق«. 

وأضاف: »تم طرح هذه الفكرة مع الجهات ذات 
 الصن جادة في االستثمار، ال 

ّ
العاقة، كما أن

ها من الدول الكبرى الغنية باألموال، 
ّ
سيما أن

واملياه  اإلجـــراءات  توفير جميع  إمكانية  مع 
مـــن خــــال تــقــنــيــات الــــــرّي الــحــديــثــة واآلبـــــار 

لتستثمر في هذه املنطقة وتنعشها من أجل 
زيادة املساحات الخضراء«. 

 »عــمــلــيــة االســتــثــمــار ال تــقــوم بها 
ّ
وتـــابـــع أن

وزارة واحــدة، بل تقوم وزارة الزراعة بإعداد 
املــســاحــات االســتــثــمــاريــة، ويــجــري تسليمها 
التي  وهــي  لاستثمار،  الوطنية  الهيئة  إلــى 
تــتــفــاوض مــع الـــدول والــشــركــات. إضــافــة إلى 
ذلك، تتولى وزارة املوارد املائية تجهيز ملف 
 عــن الــجــهــات األمــنــيــة وتسهيل 

ً
املــيــاه، فــضــا

سمات الدخول، وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة«.
العبايجي،  السياق نفسه، تقول شروق  وفي 
عــضــو لــجــنــة الـــزراعـــة فـــي الـــــدورة الــبــرملــانــيــة 
 »الـــعـــراق 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــســابــقــة، لـــ

مــؤهــل ألن يــكــون مــن الــــدول املنتجة زراعــيــًا، 
الغذائي،  األمــن  توفير  على  ذلــك  يقتصر  وال 
الــدوالرات  الدولة بمليارات  رفد موازنة  ما 

ّ
إن

 
ّ

وجعل إيراداته متنوعة املصادر بامتاكه كل
املقومات«. 

الــزراعــي  »االســتــثــمــار   
ّ
أن العبايجي  تضيف 

واقـــتـــصـــاديـــة  إرادة ســيــاســيــة  ــــى  إلـ يـــحـــتـــاج 
وتخطيط سليم وفق معايير صحيحة تجمع 

 أنواع االقتصاد املختلط والخاص«. 
ّ

بن كل
تــتــابــع: »االســتــثــمــار بـــالـــعـــراق فـــي املــجــاالت 
كافة مرتبط بإرادة الحكومة، فمتى ما كانت 
ــادة فــي ذلـــك ســتــدخــل الــشــركــات  الــحــكــومــة جـ
يمتلك  العراق   

ّ
أن إلى  االستثمارية«، مشيرة 

نحو 24 مليون دونم صالح للزراعة. وتقول: 
قبل 2003، تمثل نحو %30  كــانــت  »الــزراعــة 
ها تناقصت 

ّ
من إجمالي الناتج القومي، لكن

السنوات األخيرة«، متوقعة  بشكل كبير في 
ارتــفــاع هــذه النسبة إلــى أكــثــر مــن 30% »إذا 
األراضــي  استثمار  على  الحكومة  عملت  مــا 
الــصــحــراويــة الــصــالــحــة لــلــزراعــة عـــن طــريــق 

شركات أجنبية رصينة«.
يقول  املكوطر  ملحان  البرملاني  النائب   

ّ
لكن

 »هناك أسبابًا كثيرة 
ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

أبــرزهــا غياب  الــعــراق،  فــي  تعيق االستثمار 
ــة الـــتـــي تــشــجــع عـــمـــل رؤوس  ــنــ الـــبـــيـــئـــة اآلمــ
األمــــوال فــي أغــلــب مــنــاطــق الـــبـــاد«، مضيفًا: 
ــة  ــرار ورؤيــ ــ »االســـتـــثـــمـــار يــحــتــاج إلــــى قــــوة قـ

ودراسات معمقة للمدى البعيد«.
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، قــال 
الكاظمي،  مصطفى  العراقي  الـــوزراء  رئيس 
على هامش اجتماع ملجلس الــوزراء: »هناك 
ــأّي تــقــارب لــلــعــراق مــع أّي  حــمــات تشكيك بـ
ــة، تــرافــقــهــا شــائــعــات تـــهـــدف إلــــى خلط  ــ دولــ
األوراق وتعطيل أّي تفاهم يصب في صالح 
البلد«، في إشارة إلى الحمات التي نفذتها 
الجماعات املوالية إليران ضد مذكرات تفاهم 
السعودية ومصر،  مع  أخيرًا  الــعــراق  وقعها 

وتشمل العديد من امللفات االقتصادية.
واستأنفت السعودية العاقات الدبلوماسية 
مع العراق في ديسمبر/ كانون األول 2015، 
بــعــد 25 عـــامـــًا مـــن انــقــطــاعــهــا جـــــراء الــغــزو 
العراقي للكويت عام 1990. وبدأت العاقات 
نــتــائــج عــلــى أرض  لــم تتحقق  لــكــن  تتحسن، 

الواقع، ال سيما في امللف االقتصادي.
كــمــا شـــهـــدت الـــعـــاقـــات بـــن الـــعـــراق ومــصــر 
واألردن تــقــاربــًا فــي األشــهــر املــاضــيــة وســط 
لقاءات متبادلة بن مسؤولن كبار، وهو ما 
القى اعتراضًا من أطراف سياسية في العراق، 
في  الــعــراقــيــة،  الخارجية  وزارة  أكـــدت  بينما 
الثاثي  التنسيق   

ّ
أن املــاضــي،  آذار  مـــارس/ 

بن العراق واألردن ومصر ليس موجهًا ضد 
أحد. 

ــراء  ــبـ ــتــــي يــــوجــــزهــــا خـ ورغـــــــم الــــعــــراقــــيــــل الــ
ــعـــــف الـــــقـــــرار  ــة وضـــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــات األمـ ــديــ ــحــ ــتــ ــالــ بــ
ــيــــرون بــــــأن تــتــمــكــن  ــثــ ــل كــ ــأمــ الــــســــيــــاســــي، يــ
الدخل  مصادر  تنويع  من  العراقية  الــدولــة 
ــارات فــــي مــخــتــلــف  ــمــ ــثــ ــتــ ــبـــر تـــعـــزيـــز االســ عـ
ــقـــول  ــاعــــات، ال ســـيـــمـــا الـــــــزراعـــــــة.  ويـ ــطــ ــقــ الــ

»العربي  الخبير الزراعي سعد الخزرجي، لـ
تبذل قصارى  الــزراعــة  »وزارة   

ّ
إن الجديد«، 

االستثمارية  الشركات  الستقطاب  جهدها 
التنمية  التي من شأنها تحقيق  األجنبية، 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــحــفــاظ على 
الرقعة الزراعية التي تقلصت في السنوات 
األخــــيــــرة«. ووفــــق الـــخـــزرجـــي: »نــطــمــح ألن 
نكون من بن أكبر مراكز التصدير الزراعي 
في املنطقة، ورفد املوازنة العراقية«. يتابع: 
»تــعــزيــز االســتــثــمــار الــزراعــي سيساهم في 
تــحــقــيــق مــكــاســب اقـــتـــصـــاديـــة، وتــخــفــيــض 
ــة، وكــبــح الــنــفــوذ  ــوازنــ نــســبــة الــعــجــز فـــي املــ
ــرانـــي املــســيــطــر عــلــى الــســوق الــعــراقــيــة،  اإليـ

خصوصًا املحاصيل الزراعية«. الهيمنة على 
أسواق العراق

محاوالت عدة جرت الختبار دخول السوق العراقية من قبل دول عربية وأجنبية خالل السنوات 
إلّا أّن ثمة أطرافًا تأبى أن تتراجع الهيمنة التي تفرضها منتجات دول مجاورة، على  الماضية، 

رأسها إيران، فيما تحاول الحكومة العراقية الفكاك قليًال من تلك القبضة 
رفض برلماني الستيراد الغاز من مصر

أعربت زهرة البجاري، عضو لجنة االقتصاد واالستثمار في البرملان 
بعد  وذلــك  الطبيعي من مصر،  الغاز  استيراد  العراقي، عن رفضها 
إعالن وزير النفط العراقي عامر عبد الجبار، يوم الخميس املاضي، 
إمــكــانــيــة اســتــيــراد الــغــاز املــصــري عــبــر األراضـــــي الــســوريــة. وقــالــت 
إن  السبت،  أمس  )واع(،  العراقية  األنباء  لوكالة  البجاري في تصريح 
»استيراد الغاز بادرة سيئة ألنه ليس من املعقول استيراده من إيران 
 110 يبلغ  منه  كبيرًا  احتياطيًا  الــعــراق  يمتلك  بينما  مــصــر،  مــن  أو 
ترليونات متر مكعب«، مضيفة »من املفروض أن يتم التوجه صوب 

 من االستيراد من 
ً
االستثمارات املحلية وتعزيز الثروات املحلية بدال

دول الجوار«. ولم يكشف الوزير العراقي، الذي جاءت تصريحاته على 
هامش زيارة وزير نفط النظام السوري بسام طعمة لبغداد قبل ثالثة 
أيــام، عما إذا كــان هناك تنسيق أو تفاهم مسبق مع القاهرة بشأن 
مقترح اســتــيــراد الــعــراق الــغــاز مــن مصر، وكيفية ذلــك، بينما أشــار 
محللون، إلى وجود عوائق كبيرة تحول دون إتمام األمر، من أبرزها 
العامل األمني املضطرب في املناطق الحدودية العراقية السورية بسبب 

نشاط تنظيم داعش وأيضا الفصائل املسلحة الحليفة لطهران. 

العراق يعتمد 
على إيران في 
استيراد كثير 
من المنتجات 
الزراعية )فرانس 
برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

ــام لــلــشــغــل  ــ ــعـ ــ ــالــــب االتـــــحـــــاد الـ طــ
أكــبــر منظمة نقابية  تــونــس،  فــي 
ــة، بـــإجـــراء مــفــاوضــات  فـــي الــــدولــ
جديدة مع الحكومة لزيادة رواتــب موظفي 
العام والخاص، من أجل تحسن  القطاعن 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن، فـــي خــطــوة 
ــات حــكــومــيــة  ــاوضــ ــفــ ــدء مــ ــ ــبـــل بــ لــلــضــغــط قـ
مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي للحصول على 
تمويات تصل إلى 4 مليارات دوالر، بينما 
يــرهــن الــصــنــدوق مــوافــقــتــه بـــإجـــراءات عــدة، 

منها تقليص بند األجور.
وقال نور الدين الطبوبي، أمن عام االتحاد، 
فـــي خـــطـــاب، أمــــس الــســبــت، بــمــنــاســبــة عيد 
 »حكومة هشام املشيشي 

ّ
العمال العاملي، إن

فــوريــة لتحسن  مــطــالــبــة بفتح مــفــاوضــات 
الرواتب، وإعان إجراءات اجتماعية تخفف 

ــال( املــنــهــكــن مــن  ــمــ ــعــ ــاء الـــشـــغـــالـــن )الــ ــبــ أعــ
الجائحة  بسبب  التسريح  وموجات  الغاء 

الصحية«.
ــــى ضــــــــرورة »تـــوخـــي  ــبـــوبـــي إلــ وأشــــــــار الـــطـ
 املـــلـــفـــات 

ّ
الـــشـــفـــافـــيـــة والـــــــوضـــــــوح فـــــي كـــــــل

ــفــــاوضــــات مــع  االقـــتـــصـــاديـــة، خـــصـــوصـــًا املــ
الــــــــــدول واملـــــؤســـــســـــات املــــالــــيــــة الــــعــــاملــــيــــة«، 
مــطــالــبــًا بــعــدم اتـــخـــاذ أّي قــــــرارات مـــن دون 
الـــرجـــوع إلـــى الــشــركــاء االجــتــمــاعــيــن وإلـــى 
 

ّ
الــشــعــب. وأضــــاف: »ســيــادة الــبــاد فـــوق كــل

ه حــذر مــن انــهــيــار وشيك 
ّ
االعــتــبــارات«، لكن

على  وخيمة  تــداعــيــاتــه  ستكون  لاقتصاد 
 تــراجــع 

ّ
ــمـــال، مــعــتــبــرًا أن الــتــونــســيــن والـــعـ

 املـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة عــقــب الجائحة 
ّ

كـــل
الصحية هو نتيجة للهشاشة املتأصلة في 
اقــتــصــاد الــبــاد، والــتــي تتطلب إصــاحــات 
 القوى 

ّ
 لكل

ً
عميقة وسريعة وانخراطًا شاما

السياسية في تنفيذها.
 الـــغـــاء ســحــق الــطــبــقــات الــفــقــيــرة 

ّ
ــال إن ــ وقـ

ــم املــتــوســطــة مــنــهــا، بسبب 
ّ
واملــهــمــشــة وحــط

ــتـــكـــار  ــبـــكـــات االحـ »عــــربــــدة شـ ــفــــه بـــــ مــــا وصــ
تـــام إلرادة سياسة  غــيــاب  فـــي  واملـــضـــاربـــة، 

التصدي للفساد ومعاقبة الفاسدين«.
ــلـــب الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة بــفــتــح  ويــــأتــــي طـ
مـــفـــاوضـــات لـــزيـــادة الــــرواتــــب قــبــل يــــوم من 
صندوق  مع  مفاوضات  في  تونس  انطاق 
وبدء  كبيرة  تمويات  لطلب  الــدولــي،  النقد 
ــل يـــعـــد تــخــفــيــض  ــامـ بـــرنـــامـــج إصــــاحــــي شـ

الــــرواتــــب بــنــدًا أســاســيــًا فــيــه. وكــــان رئــيــس 
ــد قــــــال، يـــوم  الـــحـــكـــومـــة هـــشـــام املــشــيــشــي قــ
 
ّ
الجمعة، في مقابلة مع وكالة »رويترز«، إن

تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 
مــلــيــارات دوالر، مــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
على ثاث سنوات، مقابل حزمة إصاحات 
اقــــتــــرحــــتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة بـــــهـــــدف إنــــعــــاش 
مخصصات   

ّ
أن معتبرًا  العليل،  اقتصادها 

األجور في تونس »عالية جدًا«.
ومــــن املــنــتــظــر أن يــعــرض الـــوفـــد الــتــونــســي 
الـــذي يــقــوده عــلــي الــكــعــلــي وزيـــر االقــتــصــاد 
واملــــالــــيــــة ودعــــــم االســـتـــثـــمـــار، عـــلـــى خـــبـــراء 
ــدًا االثـــــنـــــن، تـــوجـــهـــات  ــ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، غــ
البرنامج اإلصاحي الذي وضعته الحكومة 
التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف 
األطراف املعنية ال سيما املنظمات الوطنية، 
ــة الــتــي  ــ ــامـ ــ ــروزنـ ــ إلـــــى جـــانـــب املــنــهــجــيــة والـ
سيجري اعتمادها في تنفيذ هذا البرنامج 

اإلصاحي.
ووفق املتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل، 
»الــعــربــي  ســامــي الـــطـــاهـــري، فـــي تــصــريــح لـــ
ــاد رفـــــض أن يــكــون  ــ ــــحـ  االتـ

ّ
ــد«، فــــــإن ــديــ ــجــ الــ

لصندوق  املــفــاوض  التونسي  الــوفــد  ضمن 
الغموض في برنامج  الدولي، بسبب  النقد 
اإلصــــاح االقــتــصــادي وتــكــتــم وزيــــر املــالــيــة 
التمويل بمنح  على خطته إلقناع مؤسسة 

تونس قروضًا جديدة.
ويمثل االقتراض الجانب األكبر من التمويل 
في موازنة 2021، إذ تنوي الحكومة اقتراض 
مــلــيــارات  مــلــيــار ديــنــار )7.22  حــوالــي 19.5 
والخارجية،  الداخلية  السوقن  مــن  دوالر( 
بما يــعــادل 37% مــن إجمالي املــوازنــة التي 
ديسمبر/كانون  في  البرملان  عليها  صــادق 
ديــنــار  مــلــيــار   52.6 بــقــيــمــة  املــــاضــــي،  األول 

)نحو 19 مليار دوالر(.
وتأتي مطالب االتحاد العام للشغل بزيادة 

ريان محمد

ــلـــيـــرة الـــســـوريـــة  ــــرف الـ ــم تــحــســن ســـعـــر صـ ــ رغـ
ــام األخــيــرة،  أمـــام الــــدوالر األمــيــركــي خــال األيـ
ــع  ــم يــلــمــس الـــســـوريـــون أثـــــرًا لـــذلـــك عــلــى واقـ لـ
معيشتهم، فقد خابت آمالهم في تراجع أسعار 
بالتوازي  كبيرة  قــفــزات  سجلت  الــتــي  السلع، 
مع صعود الــدوالر في فترات سابقة. ووصل 
ــدوالر الــواحــد إلـــى نــحــو 3975  ســعــر صـــرف الــ
ليرة، يوم االثنن املاضي، بعد أن كان قد كسر 
حاجز 4000 ليرة مؤخرًا. وعلى غير املتوقع، 
في  جديدًا  ارتفاعًا  السلع  من  العديد  سجلت 
األسعار، في الوقت الذي تتواصل فيه أزمات 

نقص الوقود والخبز والكثير من املنتجات.
املتسارع  الليرة  انخفاض سعر صــرف  وكــان 
خــال األســابــيــع املــاضــيــة، قــد أدى إلــى ارتفاع 
غير مسبوق ألسعار مختلف السلع، فأصبح 
كل شيء يباع على أساس تسعيره بالدوالر، 
ــة الـــحـــاســـبـــة ال تــــفــــارق يــــد الــبــاعــة  ــ فــتــجــد اآللــ
صــغــارًا كــانــوا أم كــبــارًا، فهم دائــمــا يحسبون 
سعر الصرف، بحسب نشرة غير رسمية يتم 
تــداولــهــا فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، والـــتـــي غالبا 

تبدأ بسعر  قد تشهد ثاثة أسعار يوميًا  ما 
ــتــــاح وســــعــــر مــنــتــصــف الـــنـــهـــار وســعــر  ــتــ االفــ
إغاق السوق. يقول ياسر قطيني )37 عاما(، 
»العربي  موظف في شركة خاصة في دمشق لـ
الجديد«: »هبط الدوالر واألسعار شبه ثابتة، 
ففي سورية األسعار هي في اتجاه واحد، ما 

يرتفع ال يعرف الهبوط«.
يضيف قطيني: »ال يوجد إال حديث االنتصار 
الصرف،  بتخفيض سعر  النظام  الــذي حققه 
تنخفض  لــم  إن  تخفيضه  ينفعني  مـــاذا  لكن 
ــار بــشــكــل يــســمــح ألصــــحــــاب الـــدخـــول  ــعــ األســ
املسحوقة مثلي، بالحصول على احتياجاتهم 
األساسية، فاليوم الدوالر تراجع، إال أن أسعار 
املواد الغذائية لم تتراجع، بل وشهدت أسعار 

األدوات املنزلية ارتفاعا محدودًا، دون أي تأثر 
يذكر بانخفاض سعر صرف الدوالر«. 

من جانبه، يقول أبو محمد إدريس )48 عاما(، 
صاحب محل لبيع أدوات منزلية في دمشق، 
»العربي الجديد«: »فوجئنا بأن هناك مواد  لـ
ارتفع سعرها قليا، وال معلومات دقيقة حول 
سبب ذلك، لكن نشرة األسعار تأتينا من تجار 
الــجــمــلــة، وغــالــبــا األمـــر يتعلق بــاملــســتــورديــن 
وتكاليف االســتــيــراد، لكن ال أحــد يخرج على 

الناس ويخبرهم بالحقيقة«.
بــــــدوره، يــقــول خــبــيــر اقـــتـــصـــادي فـــي دمــشــق، 
طلب عــدم ذكــر اسمه إن »االقــتــصــاد السوري 
منهار، حيث هناك توقف شبه كامل لإلنتاج 
وال تصدير يذكر، والثروات الباطنية غالبها 
خــــارج ســيــطــرة الــنــظــام، وال ســيــاحــة، وحتى 
تحويات املغتربن دون املستوى املتوقع، ما 
يعني أن النظام فاقد ملصادر النقد األجنبي، 
ومــا تــم مــؤخــرا مــن دعــم لسعر صــرف الليرة، 
ما  غالبا  الصعبة،  بالعملة  التجار  وتمويل 
يـــجـــري قـــد يـــكـــون عــبــر دعــــم خـــارجـــي بــالــنــقــد 
األجــنــبــي، وقــد تــم الــحــديــث عــن قــرض روســي 

ميسر بنحو نصف مليار دوالر«.

الرباط ـ مصطفى قماس

يسعى الصيادلة في املغرب إلى وضع حد ملا 
يعتبرونها منافسة غير مشروعة من وسائل 
عمليات  تنشط  حيث  االجتماعي،  التواصل 
بيع لألدوية بشكل ملحوظ، خاصة في ظل 

تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.
املنافسة غير املشروعة عبر بيع  وتأتي تلك 
األدويــة من خــال شبكة اإلنترنت في سياق 
متسم بضيق سوق األدوية في الدولة، حيث 
ال يتعدى معدل االستهاك للفرد الواحد 45 
دوالرًا سنويا، بينما يصل إلى 300 دوالر في 

العام على املستوى األوروبي.
التابعة  والصيدلة  األدويــة  مديرية  وشرعت 
ــتـــمـــاعـــات مــع  ــة، فــــي عـــقـــد اجـ لــــــــوزارة الـــصـــحـ
الصيادلة، حيث تتجه نحو اتخاذ تدابير من 
أجل التصدي النتشار عمليات بيع العقاقير 

عبر املنصات اإللكترونية املختلفة.
وينتظر أن تطلب وزارة الصحة التي تفهمت 
مطالب الصيادلة، تدخل الهيئات القضائية 
ــارات غــيــر  ــ ــ ــسـ ــ ــ املــــخــــتــــصــــة، بــــهــــدف تـــعـــقـــب املـ
الصحية  واملنتجات  األدويــة  لبيع  املشروعة 

عبر القنوات غير املعتمدة.
ويـــركـــز الــصــيــادلــة عــلــى املــنــافــســة اآلتـــيـــة من 
بـــاعـــة عــبــر اإلنـــتـــرنـــت ملــنــتــجــات مــثــل حليب 

ــال واملـــنـــتـــجـــات املــشــتــقــة مـــن الــحــلــيــب  ــفــ األطــ
التي يسند تسويقها فقط  للرضع،  املوجهة 

للصيادلة في املغرب.
ويقول الصيادلة إن أغلب األدوية واملنتجات 
الطبية التي تروج عبر اإلنترنت مغشوشة، 
وتنطوي على مخاطر على صحة املستهلكن 

الذين يقبلون على شرائها دون ضمانات.
ويــقــول مــديــح وديــــع، الــكــاتــب الــعــام )األمـــن 
العام( للجامعة الوطنية لجمعيات املستهلك، 
باعة  ممارسات  لوقف  الصيادلة  مسعى  إن 
الــتــواصــل االجتماعي،  األدويــــة عبر وســائــل 

مسألة سديدة، على اعتبار أن مهنة الصيدلة 
الصيادلة  إال  يمارسها  أن  يمكن  ال  منظمة 

املرخص لهم بذلك.
ويضيف وديع في تصريح خاص لـ »العربي 
الــجــديــد« أن الصيدلي مــســؤول عــن األدويـــة 
ــفـــــرض عــلــيــه  ــ ــريـــض، ويـ ــمـ ــلـ ــتــــي يــبــيــعــهــا لـ الــ
ــبـــرح الــصــيــدلــيــة حـــتـــى يــقــدم  الـــقـــانـــون أال يـ
إثــارة  إرشـــادات ملن يقصده، وبالتالي يمكن 

مسؤوليته عندما يلحق ضررًا باملريض.
ويــــرى أن مـــن يــقــومــون بــالــتــرويــج لــألدويــة 
يقترفون  االجتماعي،  التواصل  عبر وسائل 
عما ال يجيزه القانون، حيث ال يجوز العمل 
عــلــى إشــهــار األدويــــة عــبــر أيـــة وســيــلــة كانت 
في املــغــرب. ويتابع أن بيع وتــرويــج األدويــة 
ــارج الــصــيــدلــيــات، يــمــكــن أن يــفــضــي إلــى  ــ خـ
عرض أدويــة مزيفة خارج أية رقابة، خاصة 
في ظل توسع سوق إنتاج األدوية املزيفة في 

بلدان آسيوية.
الــنــشــطــة االقــتــصــاديــة من  وتــعــانــي مختلف 
اللجنة  وكانت  املغرب.  في  كورونا  تداعيات 
فبراير/  في  أجــازت  قد  لاستثمار  الوطنية 
مليار   1.22 بقيمة  مشاريع  املــاضــي،  شباط 
دوالر، وهــي مشاريع تأتي في سياق سعي 
اململكة إلنعاش االقتصاد، بعد انكماش بلغ 

7% العام املاضي.

تصعيد حول 
الرواتب في تونس

جائحة كورونا تسببت في تزايد بيع األدوية خارج 
)Getty( الصيدليات

األسعار ال تتراجع رغم انخفاض الدوالر

الصيادلة يطلبون الحماية من مبيعات اإلنترنت

اتحاد الشغل يطالب بزيادات 
قبل مفاوضات صندوق النقد

في تصعيد قد يمثل 
عائقًا أمام مفاوضات 

تونس للحصول على 
قرض من صندوق النقد 

الدولي، طالب االتحاد 
العام للشغل، الذي يعّد 
أكبر منظمة نقابية في 

الدولة، بزيادة الرواتب، 
بينما يشترط الصندوق 
تقليصها لتمرير القرض

سورية مال وسياسة

المغرب

الحكومة تعتزم اقتراض 
4 مليارات دوالر من 

صندوق النقد

التجار يحددون 
أسعار السلع وفق 

قيمة الدوالر

الرواتب، رغم سلسلة املشاورات التي أجراها 
رئـــيـــس الــحــكــومــة قــبــل أيـــــام مـــع املــنــظــمــات 
الــوطــنــيــة الــكــبــرى، ال ســيــمــا اتـــحـــاد الشغل 
واتـــحـــاد الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــصــنــاعــات 
الــتــقــلــيــديــة )مـــنـــظـــمـــة رجــــــال األعـــــمـــــال( مــن 
أجــــل تــحــديــد خــريــطــة طـــريـــق لــإلصــاحــات 

قدم عليها الحكومة.
ُ
االقتصادية التي ست

ــة املـــنـــهـــكـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــة الـ ــهــ ــبــ وتـــــوحـــــيـــــد الــــجــ
ــرط أســــاســــي  ــ ــ ــة شـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــات الـ ــالــــخــــافــ بــ
لــصــنــدوق الــنــقــد، الــــذي دعـــا املــســؤولــن في 

ــدره  ــ ــان أصـ ــيـ تـــونـــس بــشــكــل صــــريــــح، فــــي بـ
فـــي فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، إلـــى »اعــتــمــاد 
بــرنــامــج قــــوي ومـــوثـــوق لـــإلصـــاح يحظى 
ــاق«. وقــــــال صـــنـــدوق  ــطــ ــنــ بــتــأيــيــد واســــــع الــ
 أوجه الهشاشة 

ّ
النقد، في تقرير حديث، إن

االجتماعية واالقتصادية في تونس بسبب 
جائحة كورونا تهيمن على األوضــاع، رغم 
توقعات بتعافي النمو بدرجة محدودة في 

عام 2021.
وتتضمن وصفة اإلصاح التي يطالب بها 

عبر  املالي  العجز  من  الحّد  النقد،  صندوق 
تــخــفــيــض فـــاتـــورة األجــــــور، وتــقــلــيــص دعــم 
الــطــاقــة، وزيـــــادة اإليــــــرادات الــضــريــبــيــة، مع 
إعطاء أولوية لإلنفاق على الصحة العامة، 
واالســتــثــمــار، وحــمــايــة اإلنــفــاق االجتماعي 
الصندوق  دعــا  كــذلــك،  للمستحقن.  املــوجــه 
ســلــطــات تــونــس إلـــى تــعــزيــز عـــدالـــة الــنــظــام 
 
ّ
وحــث للنمّو،  دعمًا  أكثر  وجعله  الضريبي 
ــراءات لــتــســويــة املــتــأخــرات  ــ ــ عــلــى اتـــخـــاذ إجـ

املتراكمة في نظام الضمان االجتماعي.

تظاهرة للمهندسين 
في مارس/آذار 
الماضي للمطالبة 
بزيادة األجور )األناضول(
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