
9

فتح المنافذ بين قطر واإلمارات والسعودية
الدوحة ـ العربي الجديد

فتحت قطر، أمس السبت، منفذ 
ــبــــري الــــرابــــط مــع  ــرة الــ ــمـ ــو سـ ــ أبـ
اململكة العربية السعودية، وفقًا 
إلجـــــراءات فــتــح الـــحـــدود الــجــويــة والــبــريــة 
والــبــحــريــة بــن الــدولــتــن، فــي الــوقــت الــذي 
بدأت اإلمارات العربية املتحدة، إعادة فتح 
كافة املنافذ البرية والبحرية والجوية مع 

قطر.
فــي قطر،  الحكومي  االتــصــال  وقـــال مكتب 
ــدد من  فـــي بـــيـــان إنــــه ســيــجــري تــطــبــيــق عــ
اإلجراءات االحترازية على جميع القادمن 
عــبــر مــنــفــذ أبـــو ســمــرة، اســتــنــادا لسياسة 
السفر والعودة إلى دولة قطر املعمول بها 

في ظل فيروس كورونا.
على  التوقيع  الــقــادمــن  جميع  يلتزم  كما 
الفندقي  بالحجر  بــااللــتــزام  رســمــي  تعهد 
مع اتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، 

ــة إلـــــى تــحــمــيــل تــطــبــيــق »احــــتــــراز«  ــافــ إضــ
املعني بتتبع السالسل االنتقالية لفيروس 

كورونا.
ــا  ــزم اإلجــــــــــــــــراءات املــــتــــبــــعــــة أيـــضـ ــ ــلـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
املــســافــريــن مـــن دولــــة قــطــر عــبــر مــنــفــذ أبــو 
سمرة الحدودي إجراء حجز لحجر فندقي 

بتاريخ العودة قبل مغادرتهم البالد.
وكــــان مــنــفــذ أبـــو ســمــرة الـــحـــدودي والـــذي 
يبعد 110 كــيــلــومــتــرات، عــن الــدوحــة وعــن 
الرياض 450 كيلومترًا، أحد شراين الحياة 
للمواطنن في قطر، فاملعبر البري الوحيد 
كان حلقة الوصل التي تربطهم بعائالتهم 
وتربط  بل  السعودية،  املــدن  في  وأقاربهم 
العديد منهم بــمــورد رزقــهــم، خــاصــة ممن 
يــمــتــلــكــون املــــــزارع، أو يــعــمــلــون فـــي تربية 
السعودية  السلطات  تمنع   أن  قبل  اإلبـــل، 
اإلقامة  أو  قطر،  إلــى  السفر  من  مواطنيها 
فيها، أو املرور عبرها كما منعت دخول أو 
السعودية،  إلى  القطرين  املواطنن  عبور 

 14 مدة  منهم  والزائرين  املقيمن  وأمهلت 
يومًا للمغادرة، إنفاذًا لقرار قطع العالقات 
الدبلوماسية والقنصلية بن البلدين، بعد 
الخامس من  الخليجية في  األزمــة  نشوب 

يونيو/ حزيران 2017.
ــلــــن خــــالــــد عــبــدالــلــه  ومــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، أعــ
والتعاون  الخارجية  وزارة  وكيل  بالهول، 
الــدولــي اإلمــاراتــي فــي بــيــان نشرته وكالة 
األنـــبـــاء الــرســمــيــة، عـــن فــتــح كـــافـــة املــنــافــذ 
البرية والبحرية والجوية مع قطر، اعتباًرا 
ــه تــم  ــ ــى أنــ ــ ــرا إلــ ــيـ ــبـــت أيــــضــــا، مـــشـ مــــن الـــسـ
توجيه الجهات املعنية في اإلمــارات بهذه 
اإلجراءات. واستضافت مدينة الُعال، شمال 
غــربــي الــســعــوديــة، يـــوم الــثــالثــاء املــاضــي، 
التي  واألربعن،  الحادية  الخليجية  القمة 
بعد  الخليجية  املــصــالــحــة  إعــــالن  شــهــدت 

أكثر من 3 سنوات من األزمة.
ــة الــــقــــطــــريــــة،  ــ ــــويـ ــــجـ ــــوط الـ ــــطـ ــــخـ ــت الـ ــ ــانــ ــ وكــ
ــاء أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس  ــ ــــسـ قـــــد اســــتــــأنــــفــــت، مـ

ــال الـــجـــوي  ــا عـــبـــر املــــجــ ــهـ املــــاضــــي، رحـــالتـ
الــســعــودي، حــيــث انطلقت الــرحــلــة األولـــى 
إلى  الــدوحــة  مــن   ،1365 ورقــمــهــا  املنتظمة 

جوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا.
شــــهــــدت أســــــــواق املـــــــال فــــي دول الــخــلــيــج 
ومصر أسبوعا من األداء اإليجابي تزامنا 
الخليجية وارتــفــاع  املــصــالــحــة  إعــــالن  مــع 
أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى في 
11 شهرًا مع االستمرار في جهود خفض 

اإلنتاج.
وصعد املؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 
عند  األســـبـــوع  تــعــامــالت  لــيــغــلــق   ،%2.32
النقطة 10678.28، رابحا 242.32 نقطة عن 
املنتهي في 31  السابق  مستوى األســبــوع 

ديسمبر/كانون األول 2020.
بنحو  لــأســهــم  الــســوقــيــة  الــقــيــمــة  وزادت 
دوالر(،  مــلــيــارات   4.5( ريـــال  مــلــيــار   16.52
ريــــال، مقابل  مــلــيــار  إلـــى 618.719  لــتــصــل 

602.198 مليار ريال في األسبوع السابق.

قــواعــد جــديــدة لتحصن شركاتها  أعلنت الصن عــن 
من القيود األجنبية، في الوقت الذي تشهد العالقات 
مــع الــواليــات املتحدة تــدهــورًا فــي ظــل احــتــدام الحرب 
واستهداف  عــامــن،  مــن  أكثر  منذ  املستمرة  التجارية 
قطاعات  فــي  سيما  ال  الــعــمــالقــة،  الصينية  الــشــركــات 
االتـــصـــاالت والــتــكــنــولــوجــيــا. ونــشــرت وزارة الــتــجــارة 
الصينية، أمـــس الــســبــت، وفـــق وكــالــة رويـــتـــرز، قــواعــد 
تمكن املستثمرين من مواجهة ما وصفته »بالتطبيق 

غير املبرر للتشريعات األجنبية في الخارج«.
الـــــــــوزارة، يــمــكــن ألي صــيــنــي أو أي شــركــة  وبــحــســب 
»االنخراط  من  األجنبية  التشريعات  تمنعها  صينية 

أو  التجارية  أو  االقتصادية  االعتيادية  األنشطة  فــي 
ما يتعلق بذلك مع دولة أخرى أو مواطنيها« أن تبلغ 

وزارة التجارة بذلك في غضون 30 يوما.
وستعمل الوزارة بعد ذلك على تقييم الوضع وما إذا 
كان يشكل انتهاكا محتمال للقانون الدولي، وتأثيره 
عــلــى ســـيـــادة الــصــن وأمــنــهــا الــقــومــي وتـــأثـــيـــره على 
املــواطــنــن الــصــيــنــيــن. وتـــأتـــي الــقــواعــد الــجــديــدة في 
وقت يشهد ردود فعل قوية من حكومات أجنبية ضد 
الحكومة  الصينية، وخاصة من  الشركات  العديد من 
األميركية. وفي عهد الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
صــعــدت الــــواليــــات املــتــحــدة الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة، 

وحــظــر الــســفــر ضــد الــشــركــات الــصــيــنــيــة واملــســؤولــن 
ــاء الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، ال سيما  الــحــكــومــيــن وأعــــضــ
فــي األســابــيــع القليلة املــاضــيــة. وتـــم اســتــبــعــاد شركة 
»هواوي« الصينية العمالقة للتكنولوجيا من السوق 
األميركية، وضغطت الواليات املتحدة على دول أخرى 

لتحذو حذوها، وإن كانت النتائج متباينة.
العام 2020، على هدنة تجارية  البلدان، مطلع  واتفق 
بعد أكثر من عشرين شهرًا من املفاوضات املاراثونية 
االنتقامية  الجمركية  الــرســوم  حـــرب  لــوقــف  بينهما، 
لكن جائحة  الــكــبــرى،  الــشــركــات  املتبادلة واســتــهــداف 
فيروس كورونا الجديد فاقمت حدة الصراع التجاري 

بــن الــواليــات املــتــحــدة والــصــن. وتــوقــع مــركــز أبحاث 
االقتصاد واألعمال في تقرير سنوي، نشره مؤخرًا، أن 
لتصبح  األميركية،  املتحدة  الــواليــات  الصن  تتجاوز 
العالم بحلول عام 2028، وذلــك قبل  أكبر اقتصاد في 
خمس سنوات مما كان متوقعا، بسبب تباين تعافي 
الــبــلــديــن مــن جــائــحــة كـــورونـــا. وتــوقــع صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي فـــي تــقــريــر، يــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، أن ينمو 
الجاري  العام  7.9% خالل  بنسبة  الصيني  االقتصاد 
من  العالم  فــي  اقتصاد  أكبر  ثاني  تمكن  حيث   ،2021

القضاء إلى حد كبير على تفشي كورونا.
)رويترز، العربي الجديد(

الصين ُتحصن شركاتها من القيود األجنبية

عروض ترويجية في األردن
قررت املؤسسة االستهالكية 

املدنية في األردن، إجراء 
تخفيضات وعروض ترويجية 

على 17 سلعة غذائية بنسب 
متفاوتة تصل إلى 30% بدءًا من 

األحد وحتى 16 يناير/ كانون 
الثاني الحالي، لتحريك األسواق 
في ظل تراجع القدرات الشرائية 

للمواطنني بسبب تداعيات جائحة 
فيروس كورونا الجديد. وقال 
املدير العام للمؤسسة سلمان 

القضاة، في بيان، أمس السبت، 
إن جميع العروض والتخفيضات 

متوفرة في أسواق املؤسسة 
املنتشرة بمحافظات اململكة 

البالغ عددها 67 سوقًا وبكميات 
كبيرة تلبي حاجة املواطنني، داعيًا 

املواطنني إلى االستفادة من هذه 
العروض والتخفيضات والرجوع 

لصفحة املؤسسة الرسمية 
على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك لالطالع على تفاصيل 
األصناف وأسعار هذه العروض 

والتخفيضات.

تجديد عقود الوكاالت 
التجارية في ُعمان

طالبت وزارة التجارة والصناعة 
وترويج االستثمار في سلطنة 

ُعمان، الوكالء التجاريني 
املسجلني بالوزارة بضرورة 

تقديم طلبات تجديد قيد 
عقود وكاالتهم التجارية وذلك 
خالل الشهر األخير من انتهاء 
صالحيتها مع ضرورة تقديم 

املستندات الالزمة الدالة على 
استمرار تلك العقود. وقالت 

الوزارة في بيان، أوردته وكالة 
األنباء العمانية، أمس، إنه سيتم 
شطب تسجيل الوكالة في حال 
مرور 90 يومًا من تاريخ انتهاء 

صالحيتها، مشيرة إلى أن 
تقديم طلب التسجيل يتم عبر 

البوابة اإللكترونية »استثمر 
بسهولة« بهدف تسهيل عملية 
تسجيل املستثمرين ومتابعة 

معامالتهم أو من خالل مكاتب 
تقديم الخدمة. ودعت الوزارة، 

املستثمرين والشركات وأصحاب 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

إلى االستفادة من الخدمات 
املقدمة عبر »استثمر بسهولة« 

والفرص املتاحة في السوق.

زيادة إنتاج الغاز في الصين
قالت شركة جنوب الغرب 

للنفط والغاز التابعة لشركة 
بتروتشاينا، إن منتجي الغاز 

الطبيعي في حوض سيتشوان، 
أكبر قاعدة للغاز الطبيعي في 
الصني، ُيعززون من طاقاتهم 
اإلنتاجية للتعامل مع املوجة 

الباردة التي تجتاح البالد. 
وأضافت الشركة التي تعتبر 

ُمطور طاقة رئيسيًا في حوض 
سيتشوان، أن استهالك الغاز في 

املناطق الحضرية في مقاطعة 
سيتشوان وبلدية تشونغتشينغ 
اللتني تقعان في الحوض املذكور، 
ارتفع من 50 مليون متر مكعب 
يوميًا إلى 70 مليون متر مكعب 
يوميًا، بزيادة نسبتها 40% عن 
ذروتها املسجلة في نفس الفترة 

من العام املاضي. 

أخبار

جنرال موتورز 
تغير شعارها

، تهدف إلى إبراز 
ّ

أدخلت شركة »جنرال موتورز« الشهيرة لصناعة السيارات تعديالت على شعارها )اللوغو(، في مستهل عملية تغيير لصورتها ككل
جهودها في مجال السيارات الكهربائية. وأوضحت املجموعة في بيان، وفق وكالة فرانس برس، أن الرمز الجديد »يتضمن ملسة أكثر حداثة وديناميكية 
أضيفت إلى املربع األزرق التقليدي لجنرال موتورز«. ويرمز تدرج اللون األزرق املستخدم اآلن في حرفي »جي« و»إم« إلى السماء الزرقاء تعبيرا عن 
الطموح إلى مستقبل يخلو من االنبعاثات امللّوثة. أما الشكل الجديد لحرف »إم« فهو يرمز إلى املنفذ الكهربائي )القابس(، بينما بقي الخط الذي كان 

موجودًا في الشعار القديم، ولكن تحت حرف »إم« وحدها ال تحت الحرفن.

اقتصاد
Sunday 10 January 2021
األحد 10 يناير/ كانون الثاني 2021 م  26  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2323  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

بغداد ـ عادل النواب

كشف مسؤول عراقي عن »ضغوط تمارسها 
قـــــوى ســـيـــاســـيـــة ومـــســـلـــحـــة، حــلــيــفــة إليــــــران، 
ــل إيــــقــــاف مـــشـــروع  ــ ــلـــى الـــحـــكـــومـــة، مــــن أجــ عـ
الخليج،  ودول  الــعــراق  بني  الكهربائي  الربط 
بــاعــتــبــاره سينهي حــاجــة الـــعـــراق إلـــى الــغــاز 
والكهرباء اإليرانيني واللذين تصل قيمتهما 

سنويا إلى ملياري دوالر«.
وقــــال املـــســـؤول، الــــذي طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  اســمــه، فــي تــصــريــح لـــ
»الــعــمــل بــمــشــروع الـــربـــط الــكــهــربــائــي وصــل 
إلى نسب إنجاز متقدمة جدا داخل األراضي 
تحويل  ومحطات  أبــراج  نصب  من  العراقية، 
وغـــيـــرهـــا، لــكــن حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
واجــهــت ضــغــوطــا كــبــيــرة مــن قــبــل إيــــران عبر 
الــجــهــات املــوالــيــة إليــقــاف املــشــروع«. وأضــاف 
»هناك مخاوف من أن تقدم بعض املليشيات 
على ضــرب األبـــراج إلعاقة العمل في حــال لم 

الكويت ـ أحمد الزعبي

ـــورونــــا الــجــديــد  ســبــبــت جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـ
ــــروض مـــــن الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة  ــعــ ــ ــاع املــ ــ ــفــ ــ ارتــ
املــطــروحــة للبيع فــي الــكــويــت، حــيــث تــأثــرت 
اإليــجــار بسبب  الطلب على  الــســوق بتراجع 
رحيل مئات آالف الوافدين، في ظل األضرار 
التي خلفتها الجائحة على مختلف األنشطة 
ــر تـــقـــريـــر ملـــركـــز الــخــلــيــج  ــ االقـــتـــصـــاديـــة. وذكــ
الــعــربــي لــلــبــحــوث االقــتــصــاديــة فـــي الــكــويــت 
)مستقل( أن إجمالي الشقق السكنية الخالية 
ــاوزت 95 ألـــــف شــقــة  ــ ــجـ ــ مــــن املـــســـتـــأجـــريـــن تـ
بــنــهــايــة نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
مــشــيــرًا إلـــى مـــغـــادرة مــا يــقــرب مــن 850 ألــف 
وافـــد خــال عــام 2020 بسبب أزمـــة كــورونــا. 
»العربي  عليه  اطلعت  الـــذي  التقرير  وحـــذر 
التي تحد  اإلجــــراءات  استمرار  مــن  الجديد« 
من عــودة الوافدين، ما قد يساهم في زيــادة 
عدد الشقق الشاغرة خال عام 2021، ويزيد 
الضغط على السوق العقارية. وقال أمني سر 
اتــحــاد الــعــقــاريــني فــي الــكــويــت قــيــس الغانم 
أحدثت  كورونا  أزمــة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
العقارية  الــســوق  فــي  مسبوقة  غــيــر  تقلبات 
بــالــكــويــت، مــشــيــرًا إلـــى أن أســـعـــار إيـــجـــارات 
الشقق السكنية انخفضت بنسبة 30% خال 
األشهر التي أعقبت تفشي الجائحة وهجرة 
مئات آالف الوافدين. وأضاف الغانم أن حالة 
الضبابية بسبب كورونا ألقت بظالها على 
التجارية،  األنشطة  وكل  الكويتي  االقتصاد 
بــمــا فــيــهــا نــشــاط الــقــطــاع الـــعـــقـــاري وحــركــة 
ــارات الــتــي  ــ ــجــ ــ ــراء، وحـــتـــى اإليــ ــ ــشــ ــ الـــبـــيـــع والــ
الكويتيني.  آلالف  استثمارية  عــوائــد  تشكل 
لــكــن الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي حــجــاج 
بــوخــضــور، تــوقــع أال تستمر األوضــــاع غير 
املــســتــقــرة الــتــي تــشــهــدهــا الـــســـوق الــعــقــاريــة 
لــفــتــرة طــويــلــة، مــرجــحــا بـــدء تــعــافــي الــقــطــاع 

بنهاية الربع األول من العام الجاري.
وأضــاف بوخضور خال اتصال هاتفي مع 
»العربي الجديد« أنه بمجرد توافر اللقاحات 
واملــضــي فــي حــمــات الــتــطــعــيــم، ســتــعــود كل 
ــعـــاش، ولــكــن  ــتـ ــى االنـ األنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة إلــ
ليس كسابق عهدها، فيما حذر من سياسة 
الحكومة في ترحيل الوافدين حيث قد تنتج 

تخضع الحكومة للضغوط«. وفي السابع من 
الــثــانــي الــجــاري، أعلنت وزارة  يــنــايــر/كــانــون 
الــكــهــربــاء الــعــراقــيــة إنــجــاز 80% مــن مــشــروع 
وزارة  باسم  املتحدث  وقــال  الخليجي.  الربط 
الكهرباء أحمد موسى، في تصريح صحافي، 
الــعــراق بــانــتــظــار أن يكتمل إنــجــاز الــجــزء  إن 
الــذي تعطل كثيرا  الخليجي  املناط بالجانب 
بسبب جائحة كــورونــا. وأضـــاف أن مشاريع 
العراقية  الوطنية  للشبكة  الكهربائي  الــربــط 
ليست الستيراد الكهرباء، بل لجعلها محطة 

لـــتـــبـــادل املــنــفــعــة بــــني الـــــــدول وجــعــلــهــا مــمــرا 
العراقية  الكهرباء  الطاقة. وكانت وزارة  لنقل 
أبــرمــت اتــفــاقــيــة مــع هــيــئــة الــربــط الكهربائي 
لدول مجلس التعاون الخليجي، على هامش 
فــي سبتمبر/أيلول  بــبــغــداد  لــلــطــاقــة  مــؤتــمــر 
للكهرباء بطول  مــد خطني  إلــى  تهدف   ،2019
مــــن دول  ــة  ــاقـ الـــطـ كــيــلــومــتــر الســـتـــيـــراد   300

الخليج.
ــه 

ّ
 الــعــراق بلد نفطي إال أن

ّ
وعلى الــرغــم مــن أن

يعتمد بشّدة على إيران في مجال الطاقة، إذ 
االستهاكية  احتياجاته  ثلث  منها  يستورد 
ــاء، وذلـــــك بــســبــب بنيته  ــربـ ــهـ ــكـ مـــن الـــغـــاز والـ
التحتية املتقادمة التي تجعله غير قادر على 
تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة لتأمني 
مليون   40 عــددهــم  البالغ  سكانه  احتياجات 

نسمة، فضا عن انتشار الفساد في الباد.
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة العراقية 
املتعاقبة  الحكومات  إن  الكاظمي،  مصطفى 
قطاع  على  دوالر  مليار   62 يناهز  مــا  أنفقت 
الكهرباء منذ عــام 2013، لكن من دون توفير 
الخدمات بشكل كــاف بسبب ســوء التخطيط 
ــاد. وقــــــال املــــســــؤول الــــــذي يــعــمــل فــي  ــفــــســ والــ
أن  العراقي إن »طــهــران تريد  الـــوزراء  مجلس 
يبقى العراق معتمدا كليا على استيراد الغاز 
ماليا  مـــوردا  يعتبر  إذ  قبلها،  مــن  والكهرباء 
الصعبة  العملة  من  إليــران  ومستقا  ضخما 
التي يدفعها العراق سنويا وتصل إلى نحو 
مــلــيــاري دوالر أو أكــثــر فــي بــعــض الــســنــوات، 
أنــه يعتبر ملفا ضاغطا على بغداد بيد  كما 
طهران، خصوصا أن إيران والجهات املوالية 
لها في العراق، عملت طيلة السنوات املاضية 
الغاز،  إلنتاج  عراقي  مشروع  أي  إفشال  على 
خصوصا  إليـــران،  املالية  الفائدة  تبقى  حتى 
بسبب ما تمر به من وضع اقتصادي بسبب 

العقوبات األميركية عليها«.
وأضـــاف املــصــدر أن »بعض األطـــراف املوالية 
إليران أوصلت رسائل إلى الجهات الحكومية، 
وقد  هــادئــة،  اعتبارها  يمكن  وال  غير سلمية 
تــســتــهــدف املـــشـــروع )مـــشـــروع الـــربـــط( إذا ما 
جــــرى تــفــعــيــلــه عــلــى أرض الــــواقــــع، وقــطــعــت 

بغداد استيراد الغاز من إيران«.
مؤخرا،  األميركية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
العراق  بني  الكهربائي  الربط  ملشروع  دعمها 
في خطوة  الخليجي،  التعاون  ودول مجلس 
اعـــتـــبـــرت ذات بـــعـــد ســـيـــاســـي، بــــهــــدف وقـــف 

اعــتــمــاد الـــعـــراق عــلــى إيـــــران فـــي شــــراء الــغــاز 
من  الغاز  الــعــراق  ويستورد  منها.  والكهرباء 
إيـــــران بـــواقـــع 50 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب يــومــيــا 
العاملة  الكهربائية  الطاقة  محطات  لتشغيل 
السنوات  التي جــرى تشييدها خــال  بالغاز، 
العراقية  اتهامات للحكومات  املاضية، وسط 
املتعاقبة بتعّمد تعطيل استثمار حقول الغاز 

العراقية الستمرار االستيراد من إيران.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة في البرملان 
ــلــــي، فــــي اتـــصـــال  ــالــــب مـــحـــمـــد عــ الــــعــــراقــــي، غــ
هاتفي مع »العربي الجديد«، إنه »بكل تأكيد 
هـــنـــاك ضـــغـــوط خـــارجـــيـــة وداخـــلـــيـــة مـــن أجــل 
العراق  بني  الكهربائي  الربط  مشروع  إفشال 
ــاف أن »مـــشـــروع  ــ ــيـــج«. لـــكـــن عـــلـــي أضــ ــلـ والـــخـ
الربط الكهربائي بني العراق والخليج وكذلك 
اســتــيــراد الــغــاز مــن إيــــران، ليس حــا حقيقيا 
ــــراق، خـــصـــوصـــا أن  ــعـ ــ ــة الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـ ــ ألزمــ

العراق ُمصدر للطاقة باألساس«.
ــة الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة  ــ ــل أزمـ ــاف أن »حــ ــ وأضــ
يكون من خال إنتاج العراق الغاز الطبيعي، 
خــصــوصــا أن الـــعـــراق يــعــتــبــر الــعــاشــر عامليا 
حقول  ولدينا  الطبيعي،  الغاز  احتياطي  في 
مهمة في الشمال والوسط والجنوب، وكذلك 
لدينا محطات توليد هائلة للكهرباء، لكن هي 

بحاجة إلى وقود فقط«.
ويــشــهــد الــعــراق عــجــزًا فــي قــطــاع الــطــاقــة منذ 
االحـــتـــال األمـــيـــركـــي لــلــبــاد عــــام 2003، رغــم 
والغاز.  النفط  من  كبيرة  احتياطات  امتاكه 
واألســــبــــوع املــــاضــــي، أعـــلـــن مـــســـؤول عـــراقـــي، 
أن الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة مــــــــّددت ثـــاثـــة أشــهــر 
إضافية اإلعفاء املمنوح للعراق من العقوبات 
املــفــروضــة على إيـــران فــي مــجــال الــطــاقــة، مّما 
الغاز  استيراد  االستمرار في  لبغداد  سيتيح 

والكهرباء من الجمهورية اإلسامية.
ــتـــحـــدة فـــرض  ومـــنـــذ أن أعـــــــادت الـــــواليـــــات املـ
عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفّك 
الـــعـــراق اإلعــفــاء  اإلدارة األمــيــركــيــة عـــن مــنــح 
تلو اآلخــر ريثما يعثر على مــوّرديــن آخرين. 
وبــمــوجــب اإلعــفــاء الــجــديــد، سيتمّكن الــعــراق 
من االستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من 
جارته الشرقية حتى مطلع إبريل/نيسان، أي 
م الرئيس املنتخب 

ّ
بعد شهرين ونّيف من تسل

جو بايدن مقاليد الحكم في 20 يناير/كانون 
واليته  املنتهية  الرئيس  مــن  الــجــاري  الثاني 

دونالد ترامب.

منها زيادة نسبة الشواغر وتراجع اإليرادات 
ــات غير  ملـــاك الــعــقــارات، الــذيــن واجـــهـــوا أزمــ
مسبوقة بسبب تراجع الطلب على اإليجار، 
 عن تراكم اإليجارات على املستأجرين 

ً
فضا

ــة قــضــيــة  ــالـــجـ ــعـ ــــع بــــــأن »مـ ــابـ ــ الـــــوافـــــديـــــن. وتـ
الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، يــجــب أن تـــكـــون وفــق 
ضــوابــط وخــطــط مـــدروســـة تــراعــي مصلحة 
ــكـــويـــت االقـــتـــصـــاديـــة وأصــــحــــاب األعـــمـــال  الـ

وماك العقارات«.
ــاذ االقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة  ــتـ ــال أسـ بـــــــدوره، قــ
»العربي الجديد«  الكويت، محمد الهاجري، لـ
ــا عـــلـــى الـــســـوق  ــ ــورونـ ــ ــيــــات كـ إنـــــه رغـــــم تــــداعــ
العقارية، إال أنها دفعت بعض املواطنني إلى 
تراجع  أن  موضحا  الــكــويــت،  فــي  االستثمار 
حركة السفر وعدم تمكن املواطنني من السفر 
ــات املـــتـــحـــدة والـــــــدول األوروبــــيــــة  ــواليــ ــى الــ إلــ
ــرات إلـــى  ــ ــدخــ ــ ــح مـــمـــن لـــديـــهـــم مــ ــ ــرائـ ــ دفــــــع شـ
االستثمار في الداخل من خال شراء الشقق 
الــقــروض العقارية  والــشــالــيــهــات. وأســهــمــت 
فـــي تــحــريــك مــبــيــعــات الـــعـــقـــارات فـــي الــســوق 
البيانات  على مــدار السنوات املاضي، إال أن 
الــقــروض خال  منح  تباطؤ  تظهر  الرسمية 
الــعــام املــاضــي. وخـــال الــعــام املــاضــي، وافــق 
عقارية  قــروض  على  الكويتي  االئتمان  بنك 
 بمنح 13 ألفا في 

ً
لنحو 6124 مواطنا، مقارنة

عام 2019، فيما شهد عام 2018 تقديم 14 ألف 
الرسمية  الــبــيــانــات  إســكــانــي. وتشير  قــرض 
إلى أن عدد املواطنني الحاصلني على قروض 
إسكانية 174 ألف مواطن، بقيمة إجمالية 41 

مليار دوالر.
بمبلغ  قرضا  الكويتي  االئتمان  بنك  ويــقــدم 
ال يــزيــد على 230 ألــف دوالر لــشــراء بيت أو 
 

ّ
شــقــة تــمــلــيــك أو غـــيـــرهـــا، فــيــمــا يــشــتــرط أال
تــقــل املــســاحــة املـــــراد بــنــاؤهــا عـــن 375 مــتــرًا 
مربعا، ويستثنى من ذلك القسائم والبيوت 

الحكومية التي ُهدَمت ولم تتعرض للفرز.
ومــــع اســـتـــمـــرار تـــداعـــيـــات الـــجـــائـــحـــة، كشف 
مسؤول حكومي في ديسمبر/ كانون األول 
إجــراءات  املقبلة ستشهد  الفترة  أن  املاضي، 
وقرارات إصاحية. وأظهرت بيانات رسمية 
صــادرة عن وزارة املالية الكويتية أخيرًا، أن 
عجز ميزانية العام املالي الجاري قد تجاوز 

40 مليار دوالر.

ارتفاع معروض الشقق ضغوط إيرانية إليقاف مشروع الربط الكهربائي بين العراق والخليج
السكنية في الكويت

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سالمة، في مقابلة مع وكالة رويترز، نشرت مساء 
الجمعة، إنه لن يجري تعويم عملة البالد، إذا لم يجر التوصل التفاق مع صندوق النقد 
تثبيت سعر صرف  أن عصر  بينما أكد في مقابلة سابقة مع قناة »فرانس 24«  الدولي، 

الليرة مقابل الدوالر »انتهى« وأن هناك توجهًا نحو التعويم.

فيروس  جائحة  تــداعــيــات  انعكست   ■
كورونا الجديد بشكل سلبي على واقع 
العمالة في قطاع غزة، فهل تضعنا في 

صورة واقع البطالة الحالي في القطاع؟
ــدد األشــــخــــاص املــتــضــرريــن بفعل  ــّدر عــ ــقـ يـ
جــائــحــة كـــورونـــا بــنــحــو 165 ألــفــا فــي كافة 
القطاعات، إال أن أكثر القطاعات تضررًا هو 
القطاع السياحي والفندقة واملطاعم بسبب 
أيام  املتخذة وتقليص  الوقائية  اإلجــراءات 

الدوام واإلغاق الليلي.
الكثير من هذه القطاعات حاولت وتحاول 
تـــســـريـــح بـــعـــض الـــعـــمـــال بــســبــب الـــتـــضـــرر، 
وهناك أضرار كبيرة ألرباب العمل، ويوجد 
تواصل مع جهات مختلفة لوقف التسريح، 
أخــرى ملنع تسريح  وأن تكون هناك حلول 

العاملني.
ــات الـــرســـمـــيـــة  ــيــ ــائــ وبـــحـــســـب آخــــــر اإلحــــصــ
الـــصـــادرة، فـــإن مــعــدل الــبــطــالــة الــعــام يبلغ 
أعــداد  ارتفعت  كــورونــا  49%، ومــع جائحة 
تعطلوا  أو  أعمالهم  فقدوا  الذين  العاملني 
بفعل اإلجـــراءات، إال أن أزمــة البطالة بدأت 
تــتــفــاقــم نتيجة إلغــــاق املــعــابــر والــحــصــار 
املــــفــــروض مـــن قــبــل االحــــتــــال اإلســرائــيــلــي 
وتدمير البنية التحتية واألزمة التي زادت 

بعد أحداث االنقسام.

■ كم عدد األشخاص الباحثني عن العمل في غزة 
وفقًا لنظام التسجيل املوحد لديكم؟

التحديثات األخيرة للبيانات التي أجرتها 
الــوزارة تشير إلى أن هناك 270 ألف باحث 
عن العمل حتى نهاية عام 2020، إال أن من 
بــني هـــذه األعـــــداد أشــخــاصــا لــديــهــم أعــمــال 
غير منتظمة في مجاالت حرفية بسيطة ال 
استدامة لها، وعند الحديث عن األشخاص 
الذين ال عمل لهم فإن عددهم يبلغ 169 ألفا 

من إجمالي 270 ألفا.

■ ومــــاذا عــن أعــــداد الــخــريــجــني وغــيــر الخريجني 
الذين يبحثون عن العمل سنويًا؟

كخريجني، نحن نتحدث عن عشرات اآلالف، 

إيهاب الغصين

الـــوزارة لتخفيف  ■ ما اإلجـــراءات التي قامت بها 
حدة البطالة وخلق فرص عمل؟

دول خليجية  مـــع  جــــرت  اتــــصــــاالت  هـــنـــاك 
الســـتـــيـــعـــاب أيــــــد عـــامـــلـــة فــلــســطــيــنــيــة فــي 
ــتــــخــــصــــصــــات، وكـــــانـــــت هـــنـــاك  مـــخـــتـــلـــف الــ
استقبلت  التي  الكويت  دولــة  استجابة من 
عـــددًا مــن املــعــلــمــني، ونــحــن مــا زلــنــا نــحــاول 
زيــــادة هـــذه األعـــــداد، بــاإلضــافــة إلـــى توجه 
الــكــفــاءات على  مــن  قطري إلعطائها جانبا 
صــعــيــد الـــشـــبـــاب مــــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
والــتــخــصــصــات، ونــحــن فــي طــور التواصل 
ــام أبــنــائــنــا، ونــحــن نتمنى  لــفــتــح الـــبـــاب أمــ

زيادة هذه األعداد.
 كـــمـــا أن لــجــنــة الـــســـيـــاســـات الــعــمــالــيــة فــي 
مــع  لــــقــــاء  مـــــؤخـــــرا  عــــقــــدت  الــــعــــمــــل  وزارة 
فــي وزارات االقــتــصــاد والــعــمــل  مــســؤولــني 
والتعليم  والتربية  االجتماعية  والتنمية 
ــي االتـــــــــحـــــــــاد الــــــــعــــــــام لــــنــــقــــابــــات  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ومـ
ــاد الــــصــــنــــاعــــات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــال فــــلــــســــطــــني، واتـ ــ ــمـ ــ عـ
والــغــرفــة  املــقــاولــني،  واتــحــاد  الفلسطينية، 
للمطاعم  الفلسطينية  والهيئة  التجارية، 
شركات  التحاد  العامة  والهيئة   والفنادق، 
أنــظــمــة املــعــلــومــات، لــبــحــث إجــــــراءات تحد 
الــعــمــل  ووزارة  كــــــورونــــــا.  تــــداعــــيــــات  ــن  ــ  مـ

 تـــولـــي اهـــتـــمـــامـــا لـــلـــشـــراكـــة الــحــقــيــقــيــة مــع 
ــاج وتـــســـعـــى لـــلـــوصـــول إلـــى  ــ ــتـ ــ أطــــــــراف اإلنـ
سياسات وإجراءات تحد من اآلثار السلبية 

للجائحة.
وقدمت وزارة العمل مع الشركاء، العديد من 
املساعدات للمتضررين من األزمــة، وقدمت 
الــدعــم مــن خــال التشغيل املــؤقــت للطواقم 
ــعـــنـــيـــة، وتــطــمــح  ــــات املـ ــــسـ ــــؤسـ الـــطـــبـــيـــة واملـ
 إلـــى املــزيــد مــن الــدعــم واملـــــؤازرة واملــشــاركــة 
مــن الــقــطــاع الــخــاص واملــؤســســات املــانــحــة، 

ألن األزمة أكبر من الجميع.

■ هناك غياب للدور الحكومي في التوظيف خالل 
السنوات املاضية، ما أثر سلبًا على واقع الشباب؟ 
هل هناك تحركات جدية لتوسيع رقعة التوظيف 

الحكومي؟
الــحــكــومــة مـــن أكــثــر الــجــهــات الــتــي تــعــانــي 
توظيف  عمليات  توجد  ال   ،2014 عــام  منذ 
حقيقية في القطاع العام، وهو ما سبب أزمة 
الخدمة،  وتــقــديــم  الحكومي  الصعيد  على 
ونـــحـــاول تــعــويــضــهــا فــي وزارة الــعــمــل من 
خــــال فــــرص الــتــشــغــيــل املـــؤقـــتـــة الـــتـــي يتم 
اإلعـــان عنها، حيث تــم طــرح مــؤخــرًا 1450 

الخريجني  فرصة عمل مؤقتة على صعيد 
والفنيني والعمال، ويوجد عجز في موازنة 
 2021 لعام  غــزة  فــي  الفلسطينية  الحكومة 
بنحو 60% وهذه نسبة كبيرة جدًا، لكن في 
نفس اإلطار هناك توجه حقيقي للتوظيف 
خاصة في القطاع الصحي في ظل جائحة 

كورونا.

خاصة  اقتصادية  قطاعات  انهيار  ساهم  هل   ■
في تعزيز نسبة البطالة؟

بـــالـــتـــأكـــيـــد، فــقــبــل جـــائـــحـــة كــــورونــــا هــنــاك 

العاملني وتسريحهم في  أعــداد  تراجع في 
ظــل إغــاق املعابر وعــدم دخــول الكثير من 
املواد الخام وتراجع الكثير من الصناعات 
والحرف، ومع بداية جائحة كورونا أصبح 
ــة كــبــيــرة، وبـــات  ــ أصـــحـــاب األعـــمـــال فـــي أزمـ
هناك عدم قدرة في توفير الحد األدنى من 
توجه  هناك  وأصبح  املطلوبة  املصروفات 

للتسريح.

■ وماذا عن الدعم الذي قدمته بعض الدول للعمال 
في ظل جائحة كورونا؟

ل 
ّ

ال ننسى بالطبع الدور القطري الذي تدخ
فــي بــدايــة جائحة كــورونــا مــن خــال تقديم 
دعم مالي لـ 70 ألف عامل ملرة واحدة بواقع 
100 دوالر أميركي، لكن هذا الدعم ال يكفي، 
خــصــوصــا أن املــبــلــغ أســعــف 70 ألـــف أســرة 
مــن أصـــل 170 ألـــف أســـرة كــانــت تعمل قبل 
ــة بطالة  الــجــائــحــة، ونــحــن نــتــحــدث عــن أزمـ

قبل بداية الجائحة.

■ هل سوق العمل في غزة بشقيه العام والخاص 
قادر على معالجة أزمة البطالة؟ وما الحلول إذا لم 

يكن القطاع قادرًا على ذلك؟
طاملا أن املعابر مغلقة وال يتم إدخال املواد 
الخام والعوامل الداعمة للقطاعات املحلية 
لن يكون هناك حل ملشكلة البطالة، أما إذا 
بفتح  الكاملة  الفرصة  غــزة  لقطاع  أعطيت 
املعابر وإدخــال كافة املــواد التي تحتاجها 
املصانع والقطاعات املختلفة سيكون هناك 

فرصة أمام غزة لتنمية حقيقية.

■ كــم مــن الــوظــائــف يــحــتــاج الــقــطــاع ســنــويــًا على 
الصعيد الحكومي فيما لو توفر البند املالي؟

ــواقــــع اآلن غـــيـــر مــســتــقــر، وهــــنــــاك تـــراكـــم  الــ
ــدأت عقب  ــ لــســنــوات طــويــلــة مـــن الــبــطــالــة بـ
ــتــــدت حــتــى فــرض  انــتــفــاضــة األقـــصـــى وامــ
ألف   270 اآلن  فهناك  اإلسرائيلي،  الحصار 
شــخــص بــاحــث عــن الــعــمــل، بــاإلضــافــة إلــى 
ــــال جــائــحــة  الــــذيــــن تـــوقـــفـــوا عــــن الـــعـــمـــل خـ

كورونا.

■ هـــل هــنــاك مـــحـــاوالت أو اتـــصـــاالت لــفــتــح آفـــاق 
للتشغيل بآليات جديدة؟

ــع  ــاريـ ــشـ ــم مـ ــ ــــدعـ ــكــــومــــي لـ ــــاك اتـــــجـــــاه حــ ــنـ ــ هـ

التشغيل عــن بــعــد، فــهــذا الــجــانــب مــوجــود 
ــــزة وهــــنــــاك مـــؤســـســـات تــعــمــل  فــــي قـــطـــاع غـ
عـــلـــى هــــــذا الــــجــــانــــب، ولــــكــــن نـــحـــن دورنــــــا 
 أن عــــزز هــــذه الــفــكــرة عــبــر إعـــطـــاء مـــهـــارات 
للشباب في هــذا اإلطـــار، وفتح املجال أمام 

الخارجية،  الجهات  مــع  للتشبيك  الشباب 
ــواصــــــل حــــكــــومــــي ألن   وهـــــنـــــاك تــــصــــور وتــــ
 يـــكـــون الــعــمــل لــيــس بــشــكــل مـــنـــفـــرد، فنحن 
فـــي إطـــــار تــشــبــيــك حــقــيــقــي مـــع مــؤســســات 
خــــارجــــيــــة وهـــــنـــــاك مـــــســـــاٍع لـــتـــعـــزيـــز هــــذه 

االستراتيجية.

العمالية في  كيف يمكن وصــف واقـــع األجـــور   ■
قطاع غزة؟

في ظل واقــع غير مستقر كالذي نعيشه ال 
يمكن وضع حد أدنــى لألجور، فهناك قرار 
رسمي من حكومة التوافق قبل عدة أعوام 
 
ً
بأن يكون الحد األدنى لألجور 1450 شيكا

إسرائيلًيا، لكن في القطاع ال يمكن الوصول 
إلى 70% من هذا املبلغ.

ــة الــســيــاســيــة والــفــروقــات فــي الــوضــع  األزمــ
املــعــيــشــي بــني غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة تؤثر 
الضفة هناك  ففي  الــحــد،  هــذا  تطبيق  على 
فرصة أكبر للعمالة داخل األراضي املحتلة 
البطالة  فمستوى  بغزة،  مقارنة   1948 عــام 

هناك 20% فقط.

العمالية  القضايا  مــع  ستتعاملون  كيف  إذن   ■
والحقوق الخاصة بالعمال؟

نحن نــحــاول املــوازنــة فــي هــذا املــلــف، فعند 
بحث ملفات القضايا العمالية نعتمد على 
القرار الحكومي بالحد األدنى لألجور، لكن 
أن نلزم املؤسسات والشركات املختلفة فهو 
الــواقــع، فنحن مسؤولون  أمــر صعب بفعل 
عن رب العمل والعامل، وفي ظل عدم القدرة 
مقومات  املنشآت  هــذه  أصــحــاب  منح  على 
والقصف  الحصار  لظروف  نتيجة  النجاح 
وإغـــاق املعابر فنحن نــحــاول املــوازنــة بني 

العمال وأصحاب األعمال.

■ هل هناك خشية من قفزات كبيرة في معدالت 
البطالة خالل عام 2021؟

هناك حديث عن فرصة إلجراء االنتخابات 
وتــحــقــيــق الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، مـــا مـــن شــأنــه 
أن يــؤدي إلى انتعاشة في واقــع قطاع غزة 
بــشــكــل طــفــيــف، إال أنـــه يــعــتــمــد عــلــى نــجــاح 
السياسي  الــواقــع  فاستمرار  الفرصة،  هــذه 
الــحــالــي وانـــتـــشـــار جــائــحــة كـــورونـــا يــهــدد 

بخطر أكثر لواقع العمالة في غزة.

قال وكيل وزارة العمل في حكومة قطاع غزة، إيهاب الغصين، إن هناك 270 
ألف باحث عن العمل في القطاع، مشيرا، في حوار مع »العربي الجديد«، إلى 
البطالة، وهناك اتصاالت مع قطر والكويت الستيعاب  أن جائحة كورونا زادت 

أيد عاملة في مختلف التخصصات

مقابلة
أجراها

يوسف أبو وطفة

270 ألف باحث عن العمل 
في غزة... وكورونا يزيد األضرار

ال يمكن وضع حد أدنى لألجور 
في ظل وضع غير مستقر

¶ ولد إيهاب الغصين في 
الكويت بتاريخ 12 مايو/أيار 

1979
¶ حاصل على بكالوريوس 

هندسة مدنية وماجستير 
في إدارة األعمال

¶ حاصل على بكالوريوس 

صحافة وإعالم وباحث 
دكتوراه في إدارة األعمال

¶ يشغل منصب وكيل وزارة 
العمل منذ 25 أكتوبر/تشرين 

األول 2020
¶ عمل سابقًا في العديد 

من المناصب الحكومية 
منها الناطق باسم 

الحكومة في قطاع غزة
¶ كما عمل وكيال مساعدًا 

لوزارة النقل والمواصالت
 شغل منصب الناطق باسم 

وزارة الداخلية

لــكــن ســنــويــا هــنــاك 30 إلـــى 40 ألـــف مسجل سيرة
اإللكتروني املخصص  الرابط  جديد ضمن 
مـــن قــبــل وزارة الــعــمــل. غــيــر أن هــــذا الــرقــم 
يبقى متحركا بني إيجاد فرصة عمل، وبني 
العمل ويبحثون عن  عن  توقفوا  أشخاص 

فرص جديدة.
فإنه  املنظم،  غير  بالعمل  يتعلق  فيما  أمــا 
يــشــكــل نــســبــة كــبــيــرة مـــن واقـــــع الــعــمــل في 
الــقــطــاع بــإجــمــالــي يــقــتــرب مــن نسبة %65، 
أما من يعملون بشكل منتظم فهم موظفو 
الحكومة، سواء في غزة أو املحسوبني على 
الدولية  واملؤسسات  الفلسطينية  السلطة 

والقطاع الخاص.

■ هــل كــان هناك بــرامــج توظيف مؤقتة مــن قبل 
وزارة العمل والجهات املانحة خالل العام األخير؟

وصـــل عـــدد مــن مــنــحــوا فـــرص عــمــل مؤقتة 
تــتــراوح ما بني 3 و6 أشهر، باإلضافة إلى 
أعـــداد قليلة وصلت إلــى 11 شــهــرًا، 16 ألفا 
الـــفـــرص جــــزء منها  و200 شــخــص، وهــــذه 
بدعم حكومي، خاصة التي جــاءت لتعزيز 
القطاع الصحي وملواجهة جائحة كورونا، 
وجــــــزء آخـــــر جـــــاء بــتــمــويــل دولــــــي إلعـــطـــاء 

الفرصة للشباب الكتساب املهارات.

كورونا يفاقم أزمات الحصار اإلسرائيلي
ندد جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية ملواجهة الحصار املفروض 
على قطاع غزة، باستمرار الحصار الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي 
عــلــى الــقــطــاع، مــؤكــدا أن الــحــصــار لــم يــتــرك جــانــبــًا فــي حــيــاة مليوني 
فلسطيني يعيشون في غزة إال وطاوله بالتدمير والتخريب والتراجع 
والتدهور. وأشار الخضري في بيان له، إلى أن الوضع الصحي املنهار 
واملتهالك بفعل سنوات الحصار، ازداد تأزما مع تفشي جائحة فيروس 
وتصريحات  والــدولــيــة  األممية  التقارير  أن  إلــى  الفتا  الجديد،  كــورونــا 
والخسائر ســواء  األضـــرار  املــســؤولــني تعطي مالمح وإشــــارات لحجم 

لكن  الحصار،  طاولها  التي  الحياة  نواحي  في مختلف  أو  االقتصادية 
الحصار عن غزة  الوضع أخطر وأصعب بكثير.  وأكــد ضــرورة رفــع 
يتطلب  وهــذا  الراهنة،  الخطيرة  األزمــات  لتجاوز  الرئيسية،  البوابة  ألنــه 
الحالة  هــذه  تجاوز  قــادرة على  دوليًا، وخطة فلسطينية موحدة  جهدًا 
رجال  كانت جمعية  اإلنسانية.  األوضــاع  إليها  التي وصلت  الخطيرة، 
لها نهاية  قــدرت فــي تقرير  قــد  الفلسطينيني فــي قطاع غــزة،  األعــمــال 
القطاع  فــي  االقــتــصــاديــة  الخسائر  املــاضــي،   الــثــانــي  نوفمبر/ تشرين 

بسبب تداعيات كورونا بأكثر من مليار دوالر.

%60

100

مــوازنــة  فــي  عجز  يــوجــد 
الحكومة الفلسطينية في 
غزة لعام 2021 بنحو %60، 
جــدًا،  كبيرة  نسبة  ــذه  وه
في  توظيف  هناك  وليس 

القطاع العام.

ال ننسى الدور القطري الذي 
جائحة  بداية  في  تدّخل 
تقديم  خــالل  من  كــورونــا 
دعم مالي لـ 70 ألف عامل 
 100 بواقع  ــدة،  واح لمرة 
هذا  لكن  أميركي،  دوالر 
خصوصًا  يكفي  ال  الدعم 
ألف   70 أسعف  المبلغ  أن 
أسرة من أصل 170 ألف أسرة 

كانت تعمل قبل الجائحة.

بغداد أعلنت 
إنجاز 80% من مشروع 

الربط الكهربائي مع 
دول الخليج

تعويم الليرة 
اللبنانية مرهون 
بصندوق النقد

عقاراتطاقة

تواجه عملية الربط 
الكهربائي بين العراق 
ودول الخليج العربي 
صعوبات على أرض 

الواقع، في ظل ضغوط 
تمارسها أطراف موالية 

إليران لضمان استمرار 
ارتهان بغداد إلمدادات 

الطاقة من طهران، 
والتي تصل قيمتها سنويًا 

إلى نحو ملياري دوالر
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