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اإلمارات تعزز اقتصاد المستوطنات
صالح النعامي

فــي أوضـــح خــطــوة تعكس دعــم 
املــشــروع االستيطاني  ــارات  اإلمـ
فــــــي األراضــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
املستوطنات  أعلن رئيس مجلس  املحتلة، 
أن وفد  يــوســي دغـــان،  الغربية  فــي الضفة 
قادة املستوطنني الذي يقوده في أبوظبي 

قد توصل التفاقات اقتصادية »هائلة«.
وفي منشور على صفحته على فيسبوك، 
ــبـــت، قـــــال يـــوســـي دغـــــــان، الــــذي  أمـــــس الـــسـ
في  الــواقــعــة  املستوطنات  مجلس  يــتــرأس 
شمال الضفة الغربية، والذي يوجد حاليا 
فــي اإلمـــــارات »لــقــد تــوصــلــنــا إلـــى اتــفــاقــات 

تعاون اقتصادية هائلة مع اإلمارات«.
ــــدول  ــــذي تـــقـــاطـــع بـــعـــض الـ ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
ــتـــج فــي  ــنـ األوروبــــــــيــــــــة الــــبــــضــــائــــع الــــتــــي تـ
ــال دغــــان، وهـــو محسوب  املــســتــوطــنــات، قـ

على الــتــيــار الــديــنــي املــتــطــرف داخـــل حزب 
الـــلـــيـــكـــود، إنـــــه الحـــــظ أن رجـــــــال األعــــمــــال 
اإلمـــاراتـــيـــني يــبــدون اهــتــمــامــا كــبــيــرا »بما 
الغربية،  الضفة  في  املستوطنات«  تنتجه 
الفــتــا إلـــى أن هـــذا االهــتــمــام دفــعــه والــوفــد 
الذي يترأسه إلى تأجيل موعد عودته إلى 
تــل أبــيــب. وأضـــاف أن االهــتــمــام اإلمــاراتــي 
بمنتجات املستوطنات »هائل«، وال سيما 
فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق »بــاملــنــتــجــات الــزراعــيــة 
املــيــاه وأنــظــمــة  ومــــواد التنظيف وتــحــلــيــة 

بناء وتقنيات متقدمة«.
وشــدد على أن الــوفــد فتح أســواقــا جديدة 
فـــي اإلمـــــــارات لــلــشــركــات الــصــنــاعــيــة الــتــي 
أن  إلـــى  مــنــبــهــا  املــســتــوطــنــات،  تحتضنها 

الطاقة الكامنة لهذا التعاون »هائلة«.
وتـــوقـــع أن يــســفــر الـــتـــعـــاون مـــع اإلمــــــارات 
واملــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة عــن »مـــبـــادرات 
اقتصادية وصناعية أولية قريبا«. وأشار 

أنــه والوفد املرافق قاموا بجوالت في  إلــى 
ــراء  كــل مــن دبـــي والــشــارقــة إلـــى جــانــب إجـ
لقاءات عمل وشاركوا في حفالت استقبال 

رسمية أجريت على »شرفهم«.
وشدد على أنه وقادة املستوطنني يعملون 
الصناعة  قطاعي  تعزيز  على  سنني  منذ 
واألعــــــمــــــال داخــــــــل املــــســــتــــوطــــنــــات. وخـــتـــم 
مــنــشــوره قــائــال : »اقــتــصــاد قــوي ومستقر 

يساوي استيطانا قويا ومستقرا«.
وتأتي زيارة الوفد االستيطاني لإلمارات، 
إلنعاش اقتصاد املستوطنات اإلسرائيلية 
ــة وتـــصـــديـــر  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ بــــاالســــتــــثــــمــــارات اإلمــ
منتجات االحتالل إلى اإلمارات ومن هناك 

إلى دول عربية أخرى.
ــدت الـــطـــريـــق  ــ ــ ــّه ــ ــد مــ ــ ــــي قــ ــبـ ــ ــــوظـ ــت أبـ ــ ــانــ ــ وكــ
اإلسرائيلية  البضائع  الستيراد  القانوني 
أو  املحلية  الــســوق  فــي  استهالكها  بــهــدف 
لتنتقل من أراضيها إلى بلدان أخــرى، من 

خالل إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وذلك 
فـــي نــهــايــة أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، حيث 
أصدر رئيس دولة اإلمارات، الشيخ خليفة 
بن زايد، مرسوم إلغاء القانون الصادر عام 
لــأفــراد  يمكن  املـــرســـوم،  وبــمــوجــب   .1972
والــشــركــات اإلمــاراتــيــة عــقــد اتــفــاقــيــات مع 
هــيــئــات أو أفــــراد مقيمني فــي إســرائــيــل أو 
مــنــتــمــني إلــيــهــا بــجــنــســيــتــهــم أو يــعــمــلــون 
لحسابها أو ملصلحتها أينما كانوا، وذلك 
على الصعيد التجاري أو العمليات املالية 

أو أي تعامل آخر.
وتسرع أبوظبي، وكذلك الكثير من البنوك 
وشــركــات السياحة وغيرها فــي اإلمـــارات، 
ــرام صـــفـــقـــات وشــــراكــــات  ــ ــ الـــخـــطـــى نـــحـــو إبـ
اتفاق  توقيع  بعد  إسرائيلية،  كيانات  مع 
أميركية في  بــرعــايــة  الـــذي جــرى  التطبيع 
سبتمبر/أيلول  شهر  منتصف  واشــنــطــن 

املاضي.

برلين ـ شادي عاكوم

انعكس اكتشاف شركة التكنولوجيا الحيوية األملانية 
»بيونتك« لقاحا واعدًا لعالج فيروس كورونا الجديد 
بالتعاون مع شركة »فايزر« األميركية، القيمة السوقية 
الــتــي تــضــاعــف ســعــر سهمها ثــالث  للشركة األملــانــيــة 
مرات منذ مارس/ آذار املاضي، لتبلغ قيمتها السوقية 
نحو 21 مليار دوالر، بينما كانت ال تتجاوز 5 مليارات 
دوالر قبل عام. وأضحت قيمة بيونتك تساوي ما يقرب 
لوفتهانزا  األملانية  الطيران  أربعة أضعاف شركة  من 
أو »كومرس بنك«، وفق ما ذكر موقع قناة »ار تي إل« 

التلفزيونية. وقفزت أسهم »بيونتك« بنسبة 16% بعد 
فترة وجــيــزة مــن إعالنها وشــركــة فــايــزر، يــوم االثنني 
املاضي، أن التجارب السريرية أثبتت أن فعالية اللقاح 
تصل لنحو 90%. وبدأت الشركتان التجارب السريرية 

واسعة النطاق للقاح في نهاية يوليو/تموز.
لقاح  فــايــزر نحو 185 مليون دوالر لتطوير  وســـددت 
كــورونــا عــلــى أن تــدفــع 563 مــلــيــون دوالر أخـــرى عند 
ــات  ــن الـــتـــراخـــيـــص واملـــوافـــقـــات فـــي الـــواليـ االنـــتـــهـــاء مـ
اللقاح  املتحدة وأوروبــا لبلوغ مرحلة اإلنتاج وطــرح 
فــي األســـــواق.  وبــحــســب مــوقــع قــنــاة »آر تــي إل« فإنه 
بــجــانــب الــنــجــاح فـــي ســــوق األوراق املـــالـــيـــة، ســيــكــون 

املردود أيضا من الطلبات على اللقاح واعدًا. وإلنجاز 
الطلبيات ذكرت »آر تي إل« أن الشركة اشترت منشأة 
»نــوفــارتــيــس« في  السويسرية  األدويـــة  إنــتــاج لشركة 
ــة هــيــســن األملـــانـــيـــة الـــتـــي تــضــم 300 مـــوظـــف من  ــ واليـ
املؤهلني مــن أجــل أن تكون قـــادرة على زيـــادة اإلنتاج 

الضخم بسرعة وفق »آر تي إل«. 
كــان بنك االســتــثــمــار األمــيــركــي مــورغــان ستانلي، قد 
دوالر  مليار   13 و»بيونتك«  »فــايــزر«  تجني  أن  توقع 
العام املقبل من مبيعات لقاح كورونا، الذي يتوقع أن 
تصل الجرعات املتوافرة منه خالل 2021 إلى نحو 1.3 
مليار جرعة. ونقلت صحيفة »الغارديان« البريطانية 

األســبــوع املــاضــي، عــن تحليل أجـــراه البنك األميركي، 
الشركتني  بــني  مناصفة  ع 

َّ
ــوز

ُ
ســت املتوقعة  األربـــاح  أن 

فايزر على توفير 100  األميركية واألملانية. ووافــقــت  
املــتــحــدة، بسعر 19.5 دوالرًا  لــلــواليــات  مــلــيــون جــرعــة 
للجرعة الواحدة، مع احتمال توفير 500 مليون جرعة 

إضافية بشروط اتفاق جديدة.
كــذلــك طلب االتــحــاد األوروبــــي 300 مليون جــرعــة من 
الـــلـــقـــاح، واملــمــلــكــة املــتــحــدة 40 مــلــيــون جـــرعـــة، وكــنــدا 
56 مــلــيــون جــرعــة إضــافــيــة، بــعــد أن طلبت ســابــقــا 20 
مليون جرعة، فيما تقدمت اليابان ودول أخرى بطلب 

الحصول على جرعات.

لقاح كورونا يدفع »بيونتك« األلمانية لتخطي قيمة لوفتهانزا

تونس تخفض عجز الميزانية
أظهرت وثيقة، بحسب وكالة 

رويترز، أمس السبت، أن الحكومة 
التونسية ستقلص عجز امليزانية 

التكميلية لعام 2020 من نحو %14 
مقررة سابقا إلى 11.4%. وتقع 

الحكومة تحت ضغط من البرملان 
والبنك املركزي اللذين طالباها 

بخفض اإلنفاق. وستحتاج الدولة 

قدر بنحو 
ُ
إلى تمويالت إضافية ت

8.1 مليارات دينار )2.95 مليار 
دوالر( بعد أن كانت في حدود 12 
مليارا سابقا. وتعاني املالية العامة 

في تونس من وضع صعب، إذ 
تواجه أعلى عجز في امليزانية منذ 
ما يقرب من أربعة عقود. وطلبت 
الحكومة من البنك املركزي شراء 

سندات خزانة للمساعدة في تمويل 
العجز. 

مخصصات لفاقدي 
الوظائف في كندا

خّصصت الحكومة الكندية 1.5 
مليار دوالر إضافيًا للمقاطعات، 

نها من تقديم التدريب 
ّ
لتمك

لألشخاص الذين فقدوا وظائفهم 
بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس الحكومة الكندية 
جاسنت ترودو، في مؤتمر 

صحافي عقده بحضور وزيرة 
التوظيف وتنمية القوى العاملة، 

كارال كالترو، إن سوق العمل يتغير 
بسرعة، ومن املهم أن يحصل 

العمال على التدريب الذي يحتاجون 
إليه للتكيف. واملبلغ املقرر، ُيضاف 

إلى 3.4 مليارات دوالر تم دفعها 
للمحافظات واألقاليم للعام 2020-
2021 كجزء من اتفاقيات تطوير 
القوى العاملة وسوق العمل بكندا.

8.8 مليارات دوالر للتجارة 
بين إيران وأوروبا

قال املتحدث باسم دائرة الجمارك 
اإليرانية روح الله لطيفي، إن قيمة 

التجارة الخارجية مع أوروبا بلغت 
خالل الشهور السبعة األولى من 
العام الحالي )من إبريل/ نيسان 

إلى أكتوبر/تشرين األول( نحو 8.8 
مليارات دوالر. وأکد أن صادرات 

السلع اإليرانية توجهت إلى 37 دولة 
أوروبية، من بينها النمسا وأملانيا 

والبوسنة والهرسك وبلجيكا 
وسويسرا والدنمارك وفرنسا 
وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا 
وهولندا والسويد وسلوفاكيا 

والنرويج.

ارتفاع استهالك الكهرباء 
في الصين

ارتفع استهالك الصني من 
الكهرباء، وهو مؤشر هام للنشاط 

االقتصادي، بواقع 6.6% على 
أساس سنوي في أكتوبر/تشرين 
األول املاضي، ما يشير إلى الزخم 

السليم للتعافي االقتصادي للبالد، 
وفق ما أظهرت بيانات من الهيئة 

الوطنية للطاقة.
وأشارت بيانات الهيئة، وفق وكالة 

شينخوا، إلى ارتفاع استهالك 
الكهرباء في القطاعني الزراعي 
والصناعي على أساس سنوي 

بنسبة 10.9% و7.7% على 
الترتيب الشهر املاضي.

أخبار

هيكلة ديون 
الدول األكثر 

تضررًا من 
كورونا

ل أكبر اقتصادات العالم، أن البلدان منخفضة الدخل األكثر تضررًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا يمكن أن 
ّ
أعلنت مجموعة العشرين، التي تمث

تحصل على تمديد لسداد أقساط ديونها إلى ما بعد منتصف عام 2021، وفي الحاالت األكثر حدة، يمكن شطب الديون. وقالت املجموعة، في بيان بعد 
اجتماع افتراضي لوزراء مالية املجموعة ومحافظي البنوك املركزية، الجمعة، إن أعضاء املجموعة قد اتفقوا على »إطار مشترك« إلعادة هيكلة ديون كل 
حالة على حدة. غير أن البيان لم يحدد الدائنني الذين سيوافقون على إلغاء محتمل للديون، إذ اعترضت الصني على فقرات من خطط تخفيف الديون. 
وينتاب الصني، التي تعد أكبر دائن ألفريقيا، تردد في التخلي عن املليارات املستحقة لها من مشروعاتها االستراتيجية السياسية في جميع أنحاء 

العالم النامي مع تباطؤ اقتصادها.
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1011
اقتصاد

مشروعات صحية بـ 7.5 مليارات دوالر على حساب اإلنشاءات

%4.2
السعودية  اقتصاد  انكمش 
الثالث  الربع  في   %4.2 بنسبة 
مقارنة  الــجــاري  الــعــام  مــن 
 ،2019 ــن  م الــفــتــرة  بنفس 
وفــق بــيــانــات صـــادرة عن 
لإلحصاء  الــعــامــة  الهيئة 
ــوع  ــبـ الـــحـــكـــومـــيـــة، األسـ
الماضي، فيما عدلت وكالة 
المستقبلية  النظرة  فيتش، 
للمملكة إلى سلبية، لضعف 

األوضاع المالية.

الغالف

تراجع حاد في عائدات 
النفط يؤثر على 

اإلنفاق السعودي

قطر تخصص 1.1 مليار 
دوالر واستعدادات 

الستقبال اللقاحات

الكويت ـ أحمد الزعبي

الخطيرة  التداعيات  استمرار  مع 
ــا على  لــجــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــ
كافة املستويات، وفي ظل التركيز 
ــام عــلــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، تعمل  ــمـ ــتـ واالهـ
ضخ  عــلــى  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
الصحية، بما  الرعاية  استثمارات في قطاع 
يقرب من 7.5 مليارات دوالر، بحسب تقرير 
ــر الــتــقــريــر الـــصـــادر  ــ ــي مــتــخــصــص. وذكـ ــ دولـ
عـــن مــؤســســة »مـــيـــد« املــتــخــصــصــة فـــي تتبع 
أن  لها،  مقرًا  نيويورك  مــن  وتتخذ  املشاريع 
الدول الخليجية قلصت إنفاقها على املشاريع 
البنى  ومشروعات  واإلنشائية  االستثمارية 
فــي مجال  اســتــثــمــاراتــهــا  التحتية ووســعــت 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة خــــال الــعــامــن املــقــبــلــن. 
الــذي اطلعت عليه »العربي  التقرير،  وكشف 
الــحــكــومــات الخليجية  الــجــديــد« عـــن ســعــي 
بالرعاية  الــخــاصــة  التحتية  البنى  لتجهيز 
تتطلب  الــتــي  اللقاحات  الستقبال  الصحية 
وأماكن  املــطــارات  مثل  استثنائية  تجهيزات 
ــة لــنــقــل  الـــتـــبـــريـــد والــــشــــاحــــنــــات املـــخـــصـــصـ

اللقاحات ونقاط التطعيم.
أن قطر ستنفق نحو 1.1 مليار  إلــى  وأشـــار 
 1.3 والكويت  املقبلن،  العامن  خــال  دوالر 
مليار   2.1 نــحــو  والــســعــوديــة  دوالر،  مــلــيــار 
دوالر، فيما تسعى اإلمـــارات إلــى إنــفــاق 1.4 
مــلــيــون   950 عـــمـــان  دوالر، وســلــطــنــة  مــلــيــار 

دوالر، ومملكة البحرين 650 مليون دوالر.

السعودية األكثر تضررًا من الجائحة
الـــدول الخليجية  أكــثــر  وتــعــد السعودية مــن 
تـــضـــررًا مـــن جــائــحــة كـــورونـــا بــســبــب الــعــدد 
تجاوز  والــوفــيــات، حيث  لــإصــابــات  الكبير 
ألفًا، كما  السعودية 352  عدد اإلصابات في 

تجاوزت الوفيات 5600 شخص.
وقال رئيس وحدة األبحاث االقتصادية في 
مركز الخليج العربي للدراسات االقتصادية 
إن  الجديد«  »العربي  لـ الخالدي  العزيز  عبد 
الــســعــوديــة شـــهـــدت خــــال األشـــهـــر املــاضــيــة 
عــــدد إصـــابـــات كــبــيــرًا لــلــغــايــة، الفــتــًا إلــــى أن 
أكبر  لــإصــابــات والــوفــيــات  الحقيقي  الــعــدد 

بكثير من األرقام املعلنة. واعتبر الخالدي أن 
»األرقام التي تم الكشف عنها بهدف إنفاقها 
على قطاع الرعاية الصحية في اململكة يعد 
، نسبة إلى مساحة وعــدد السكان في 

ً
هزيا

أن »اململكة حتى اآلن  الــســعــوديــة«. وأضـــاف 
كــــاٍف الستقبال  بــشــكــل  أو  جــيــدًا  لــم تستعد 
تنظيم  عمليات  أن  مــؤكــدًا  كــورونــا،  لقاحات 
ــات تــتــطــلــب تــجــهــيــز  ــاحـ ــقـ ــلـ الــتــطــعــيــمــات والـ
القطاع  على  اإلنفاق  وزيــادة  التحتية  البنى 
الــصــحــي وهــــو مـــا لـــم نــشــهــده فـــي املــنــاطــق 
الــصــحــيــة الــســعــوديــة«. وتـــواجـــه الــســعــوديــة 
ضــغــوطــًا مــالــيــة مـــتـــزايـــدة فـــي ظـــل تــداعــيــات 
الجائحة على األنشطة االقتصادية املختلفة 
النفط،  عائدات تصدير  في  الحاد  والتراجع 
ما أدى إلى تقليص اإلنفاق على املشروعات 
بنسبة تصل إلى 30%، وفق البيانات املالية 

الرسمية. 
مشروعات اإلمارات في مرمى األزمات

القطاع الصحي فــي اإلمـــارات بعيدًا  لــم يكن 
ــات املــالــيــة وفــضــائــح التعثر املالي  عــن األزمــ
وهـــــــــروب بـــعـــض رجــــــــال األعـــــمـــــال بـــقـــروض 
ضخمة خال األشهر املاضية، بينما اتسعت 
الضغوط على القطاع في ظل تعجل الحكومة 

ــادة فــتــح مختلف األنــشــطــة االقــتــصــاديــة  إلعــ
ــتـــرازيـــة والــقــيــود  وتــخــفــيــف اإلجـــــــراءات االحـ
الــحــدود واستئناف حركة  املــفــروضــة وفــتــح 
الــطــيــران، األمـــر الـــذي أعـــاد أعــــداد اإلصــابــات 
إلى الصعود، لتتجاوز 147 ألفًا، وفق بيانات 

أوردتها وكالة رويترز يوم الجمعة املاضي.
التي تخصص 1.4 مليار  ولــجــأت اإلمــــارات، 
دوالر لــإنــفــاق عــلــى املـــشـــروعـــات الــصــحــيــة 
إلــى خفض اإلنــفــاق  الــعــامــن املقبلن،  خــال 

الــتــنــمــويــة بعد  املــشــروعــات  الــعــام وتقليص 
تـــراجـــع اإليــــــــرادات املــالــيــة بــســبــب انــخــفــاض 

أسعار النفط.

استعدادات كويتية للتطعيمات
من  يــقــرب  مــا  الكويتية  السلطات  خصصت 
1.3 مليار دوالر لإنفاق على قطاع الرعاية 

الصحية خال العامن املقبلن.
»الـــعـــربـــي  ــد مـــصـــدر حـــكـــومـــي كـــويـــتـــي لــــ ــ وأكــ
الــجــديــد« أن رئــيــس الــــــوزراء الــشــيــخ صباح 
ــدر  ــ ــد أصـ ــ ــبــــاح كــــــان قـ ــد الـــحـــمـــد الــــصــ ــالــ الــــخــ
تــوجــيــهــاتــه لــجــمــيــع الـــجـــهـــات املــعــنــيــة لــبــدء 
الفتًا  كورونا،  لقاحات  االستعداد الستقبال 
مــع شركة  اتفقت  الصحية  السلطات  أن  إلــى 
فايزر األميركية للحصول على اللقاح الجديد 
التنظيمية.  املــوافــقــات  عــلــى  الــحــصــول  بــعــد 
وأكـــد املــصــدر الـــذي رفــض الكشف عــن اسمه 
أنه يجرى االستعداد لتجهيز البنى التحتية 
الســتــقــبــال وتــوزيــع الــلــقــاحــات عــلــى املناطق 
الصحية املختصة بالتطعيمات، فيما يجرى 
إعداد آلية واضحة ملن سيحصل على اللقاح 

أواًل.
الــكــويــتــي حجاج  االقــتــصــادي  الخبير  وقـــال 

الحكومة  إن  الجديد«  »العربي  لـ خضور  بو 
الكويتية أنفقت أموااًل طائلة ملواجهة تفشي 
كورونا، غير أن معدل اإلصابات مستمر في 
ــادة نــســبــة اإلصـــابـــات  ــ الــصــعــود، مــتــوقــعــًا زيـ
خال الفترة املقبلة بسبب إجراء االنتخابات 
املقار  تشهدها  التي  والتجمعات  البرملانية 

االنتخابية.
ــا بــوخــضــور الــســلــطــات الــكــويــتــيــة إلــى  ــ ودعـ
زيادة اإلنفاق على القطاع الصحي وتقليص 
اإلنفاق على املشروعات التي يمكن تأجيلها 
في ظل األزمة املالية على خلفية تفاقم عجز 
الــذي  النفط،  أســعــار  تــراجــع  امليزانية بسبب 
أدى إلى تقلص اإليرادات النفطية التي تمثل 

أكثر من 90% من الناتج املحلي اإلجمالي.

قطر: جهود كبيرة 
رغــــم الـــنـــجـــاح فـــي الـــحـــّد مـــن تــفــشــي فـــروس 
كــــــورونــــــا وتـــســـطـــيـــح مـــنـــحـــنـــى اإلصـــــابـــــات 
وانخفاض عدد الحاالت اليومية، خصصت 
قطر 1.1 مليار دوالر للمشروعات الصحية، 

وفق تقرير مؤسسة »ميد«.
القطرية، فقد ساهم  وبحسب وزارة الصحة 
ــثــــف لـــلـــحـــاالت  ــكــ ــاقــــي واملــ ــبــ ــتــ الـــفـــحـــص االســ
في  كــورونــا  بفيروس  إصابتها  فــي  املشتبه 
تحديد عدد كبير من حاالت اإلصابة املؤكدة 
بــالــفــيــروس فــي املــجــتــمــع.  كــذلــك تعتبر قطر 
من أقل دول العالم في معدل وفيات كورونا، 
بــســبــب املــســتــوى املــتــقــدم لــلــرعــايــة الصحية 
للمستشفيات،  االســتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة  ورفـــع 
 وحـــــــدات الـــعـــنـــايـــة املــــركــــزة لــضــمــان 

ً
خــــاصــــة

حصول جميع املرضى على الرعاية الازمة 
 عـــن الــعــمــل عــلــى حــمــايــة كـــبـــار الــســن 

ً
فـــضـــا

واملصابن بأمراض مزمنة من خطر اإلصابة 
بالوباء. وبلغ عدد اإلصابات في قطر نحو 
135.3 ألــفــًا، فــي حــن بلغ عــدد الــوفــيــات 234 
حالة فقط، وفق البيانات الرسمية، الصادرة 
حتى أمس السبت، وهي نسبة تعد األقل من 

بن دول الخليج.

تجهيزات في ُعمان
من  يــقــرب  مــا  العمانية  السلطات  خصصت 
الصحية  الــرعــايــة  لقطاع  دوالر  مليون   950
ولاستعداد لحمات التطعيم بعد التوصل 
ــيــــروس كــــــورونــــــا، حـــيـــث بــلــغ  ــفــ ــاح لــ ــقــ إلــــــى لــ
إجــمــالــي اإلصـــابـــات فــي السلطنة نــحــو 119 

ألفًا، وحوالي 1321 حالة وفاة.
وسلطنة عمان من بن دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي الـــتـــي تـــضـــررت بــســبــب إجـــــراءات 
النفطية وتراجع  اإلغــاق وتراجع اإليـــرادات 
مــعــدالت الــســيــاحــة، وهـــو مــا أدى إلـــى فــرض 

ضــريــبــة الــقــيــمــة املـــضـــافـــة لــتــعــزيــز إيــــــرادات 
الـــدولـــة وتــقــلــيــص اإلنـــفـــاق عــلــى املــشــروعــات 
بنسبة  امليزانية  عن خفض   

ً
التنموية فضا
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إجراءات أكثر صرامة في البحرين
البحرين ما يقرب من 650  خصصت مملكة 
الصحية، وهو  الرعاية  لقطاع  دوالر  مليون 
يــعــد الــرقــم األقــــل بــن دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي. وسجلت البحرين أكثر من 84 ألف 
إصابة بفيروس كورونا، وحوالي 331 حالة 
وفــاة، فيما تبحث السلطات اتخاذ إجــراءات 
اإلصابة  نسبة  زيـــادة  ملواجهة  أكثر صــرامــة 

بالفيروس.
الخليج يزيد نفقات 
مواجهة كورونا

دفعت جائحة فيروس كورونا دول الخليج إلى زيادة اإلنفاق على المشروعات الصحية التي 
البنى  اإلنفاق على  بينما تقلص  المقبلين،  للعامين  وصلت مخصصاتها إلى 7.5 مليارات دوالر 

التحتية واإلنشاءات في ظل تراجع الموارد المالية الناجم عن هبوط عائدات النفط

إجراءات 
متزايدة 
لمواجهة 
انتشار الفيروس 
)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجّمال

 كـــبـــيـــر فــــي أنــــبــــوٍب 
ٌ

انــــدلــــع حــــريــــق
لنقل النفط بمنطقة العبدة شمال 
اعـــتـــداء مجهولن  نــتــيــجــة  لــبــنــان، 
ــّدة في  لــيــل الــجــمــعــة، قــامــوا بــإحــداث ثــقــوٍب عـ
 عــبــرهــا منذ 

ّ
ـــف الـــضـــخ

ّ
 األنـــابـــيـــب املـــتـــوق

ّ
خــــط

سنن طويلة.
وأضرمت النيران في املواد النفطية املتسّربة 
من خط أنابيب نفط »كركوك - طرابلس«، مما 
شّكل حالة من الهلع والخوف مع ارتفاع أعمدة 
الدخان، وخطورة الوضع الذي قد يتفاقم إلى 

بونها 
ّ
يترق اللبنانيون  بات  التي  الكارثة  حد 

مع كل حادث قادر بسرعة على إعادة شريط 
انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/
فته هذه الكارثة التي بدأت 

ّ
آب املاضي، وما خل

بــحــريــق قــبــل أن تــتــحــول إلــــى كـــارثـــة مــدمــرة. 
إلى  املدني  الدفاع  الفور، توجهت فرق  وعلى 
املـــكـــان إلخـــمـــاد الـــنـــيـــران، وحـــضـــرت األجــهــزة 
فيما  بــالــحــادث،  تحقيقًا  فتحت  التي  األمنية 
قــالــت املــديــريــة الــعــامــة للنفط فــي بــيــان، أمس 
السبت، إنها ليست املرة األولى التي يتم فيها 
الشمال  فــي منطقة  النفط  الــتــعــدي على خــط 
بهدف السرقة التي تندرج في إطار القرصنة 
الـــواضـــحـــة ألمـــــاك عــمــومــيــة رغــــم الــــدوريــــات 
املستمرة ملوظفي املنشآت وإجراء ما يلزم من 
صــيــانــة وقــائــيــة منعًا لــوقــوع أي خــطــأ تقني 

غير محسوب.
ووجــــه الــنــائــب عــن الــشــمــال، وهــبــة قاطيشه، 
برئاسة  اللبنانية  الــقــوات  الــى حــزب  )ينتمي 
إلــى وزيــر الطاقة، في  سمير جعجع(، ســـؤااًل 
قــال فيها:  تــويــتــر،  تــغــريــدة على حسابه عبر 
»خـــط نــفــط كــركــوك - طــرابــلــس أقــفــلــه الــنــظــام 
الــســوري عــام 1982 بطلب إيــرانــي. اآلن يشب 
حريق في هذا الخط املقفل في منطقة العبده. 
فمن أيــن أتــى النفط؟ وبــأي اتجاه؟ وملصلحة 
ــــي مـــراحـــل   األنــــابــــيــــب فـ

ّ
ــــل خــــــط ــّكـ ــ مـــــــــن؟«. وشـ

ماضية، مدار بحٍث وتفاوٍض، خصوصًا بن 
ه 

ّ
لــبــنــان والـــعـــراق وســـوريـــة، دخــلــت عــلــى خط

روســيــا أيــضــًا، بــهــدف إعــــادة تشغيله، حيث 
يربط كركوك العراقية وعاصمة شمال لبنان 
طــرابــلــس. وتـــطـــّرق رئــيــس الــبــرملــان اللبناني 
ــارٍة رســمــيــة قـــام بــهــا إلــى  ــ نبيه بـــري خـــال زيـ
الــعــراق عـــام 2019 إلـــى أهــمــيــة إعــــادة تشغيل 
 النفطّي. ووقع لبنان العام املاضي، عقدًا 

ّ
الخط

مع شركة »روسنفت« الروسية يمتد عشرين 
في  نفط  تخزين  منشآت  تطوير  بهدف  عامًا 
ــد يومها  مــيــنــاء طــرابــلــس شــمــال لــبــنــان، وأكــ
وزيــر الطاقة واملــيــاه آنـــذاك ســيــزار أبــي خليل 
)يــنــتــمــي إلـــى الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــّر بــرئــاســة 
ــفـــاق يسمح  الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل(، أن االتـ
بإعادة تطوير منشآت نفط في طرابلس، وأن 
باده تنسق مع سورية والعراق ومصر بشأن 
إعادة تشغيل خطوط الغاز والنفط املوجودة 
فــي املــنــطــقــة. فــي حـــن، اعــتــبــر رئــيــس الشركة 
يسمح  العقد  أن  إيــغــور سيتشن،  الــروســيــة، 
ــا فـــي الــشــرق  »روســـنـــفـــت« بــتــعــزيــز وجـــودهـ لــــ

األوسط.
ـــع فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2018، 

َ
وكـــان لــبــنــان، وق

أول عــقــد الســتــكــشــاف واســتــخــراج الــنــفــط من 
»توتال«  شركات  تحالف  مع  اإلقليمية  املياه 
الــفــرنــســيــة و»إيـــنـــي« اإليــطــالــيــة و»نــوفــاتــيــك« 
ــيـــرة عــلــى  ــبـ ـــق آمــــــــااًل كـ

ّ
ــل ــعـ ــو يـ ــ الــــروســــيــــة، وهــ

»الـــتـــنـــقـــيـــب« عــــن ثــــروتــــه الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة 
اقتصادية  أزمـــة  أســـوأ  مــن  للنهوض  كفرصة 
يعيشها، ومرجح تفاقمها في حال لم تشكل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة ولـــــم تــــمــــِض بــبــرنــامــج 
إصـــاحـــي يــعــيــد الـــدعـــم الــفــرنــســي والـــدولـــي 

إليها.
ريان  القانون  في  والدكتورة  املحامية  وقالت 

طرابلس ــ العربي الجديد

ــن  ــذيـ ــفـ ــنـ ــا وتــــــونــــــس فــــتــــح املـ ــيـ ــبـ ــيـ أعـــــــــــادت لـ
أمــس  و»وزان«،  جــديــر«،  »رأس  الــحــدوديــن 
تـــوقـــف دام 8 أشـــهـــر بــســبــب  ــبـــت، بـــعـــد  الـــسـ
ــر  ــيــــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، األمــ جـــائـــحـــة فــ
السلع  وتــبــادل  املسافرين  الــذي جّمد حركة 
والخدمات بن البلدين. وذكرت وكالة األنباء 
الــبــلــديــن  ــن  مـ مـــســـؤولـــن  أن  »وال«  الــلــيــبــيــة 
املــنــفــذيــن. كما  فــي  العمل  شــهــدوا استئناف 
ــة األنـــــاضـــــول عــــن مــــســــؤول فــي  ــالــ نــقــلــت وكــ
قوله،  تــونــس(  مــع  )الــحــدوديــة  زوارة  بلدية 
الليبية  الــداخــلــيــة  وزارة  مــن  »مــســؤولــن  إن 
ــة الـــعـــبـــور،  ــركـ ــدء حـ ــبـ أعــــطــــوا تــعــلــيــمــاتــهــم بـ
وذلــــك بــعــد اســتــكــمــال كــل اإلجــــــراءات املتفق 
عــلــيــهــا مـــع الــجــانــب الــتــونــســي، خــاصــة في 
الــســيــارات والــتــزام  مــا يتعلق بتعقيم ورش 
املاضي،  بـــاإلجـــراءات«. واألربــعــاء  املواطنن 
»تم  أنــه  التونسية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ــاق مـــع الـــجـــانـــب الــلــيــبــي عــلــى صيغة  ــفــ االتــ
ــي، يــتــضــّمــن  ــحــ ــوكــــول صــ ــروتــ ــبــ مـــشـــتـــركـــة لــ
جــمــلــة مــن اإلجــــــراءات الـــواجـــب اتــبــاعــهــا من 
قبل مــواطــنــي البلدين مــن أجــل الــوقــايــة من 

البلدين«. ووفــق  كــورونــا خــال تنقلهم بــن 
البروتوكول  يتضمن  التونسية،  الخارجية 
الــصــحــي »إجـــــــراءات عــمــلــيــة لتيسير حــركــة 
والخدمات  السلع  وتــبــادل  املسافرين  تنقل 
بن البلدين عبر املعبرين الحدودين«. كما 
استئناف  املــاضــي،  الجمعة  تــونــس،  أعلنت 
الــرحــات الــجــويــة مــع ليبيا اعــتــبــارا مــن غد 
اإلثنن بعد توقف دام 8 أشهر. وكانت تونس 
الجوية  الــرحــات  أمــام  أغلقت مطاراتها  قــد 
الـــقـــادمـــة مــــن الــــخــــارج فــــي 17 مـــــــــارس/آذار 
املاضي، قبل أن تقرر استئناف تلك الرحات 
بشكل جزئي اعتبارا من 27 يونيو/حزيران.
وجـــاءت جائحة كــورونــا لتزيد مــن اضطراب 
وعلى  وليبيا.  تــونــس  بــن  التجارية  الــحــركــة 
رت 

ّ
مدار السنوات التي تلت ثورة البلدين، تعث

الـــتـــجـــارة بــــن تـــونـــس وجـــارتـــهـــا الــجــنــوبــيــة 
لــيــبــيــا فـــي مــنــاســبــات عـــديـــدة ألســـبـــاب أمنية 
واجتماعية، ما سّبب إغاق املعبر الحدودي 
ــّد  ــَعـ بـــــرأس جـــديـــر فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة. وُيـ
املــعــبــر الـــحـــدودي فــي مــديــنــة بــن قــــردان الــرئــة 
االقــتــصــاديــة للجنوب الــتــونــســي، ويــســّيــر كل 

العمليات التجارية مع البلدين.
َدت تــحــركــات  وبــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، ُحــــــدِّ
األفــــــــراد وصــــغــــار الـــتـــجـــار والـــســـمـــاح لــلــســلــع 
ــة  ــبـــوابـ ــبـــور نـــحـــو نـــقـــطـــة الــــتــــقــــاء فــــي الـ ــعـ ــالـ بـ
ــبـــادل الــســلــع بن  الـــحـــدوديـــة، يـــجـــري فــيــهــا تـ
تــجــار الــبــلــديــن عــبــر تــفــريــغ شــحــنــات الــســلــع 
هناك. وخــال األشهر الستة األولــى من العام 
ــادرات الــتــونــســيــة نحو  الـــحـــالـــي، بــلــغــت الــــصــ
الــلــيــبــيــة 611 مــلــيــون ديـــنـــار تونسي  الـــســـوق 
ر  تــقــدَّ واردات  مــقــابــل  دوالر(  مــلــيــون   222.1(
ــــادرات بقيمة 755  بـــ 111 مــلــيــون ديــنــار، وصـ
مــلــيــون ديـــنـــار خــــال الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا مـــن عــام 
2019، بحسب بيانات رسمية ملعهد اإلحصاء 
الليبية  السوق  وتمثل  تونس.  في  الحكومي 
ــات الـــــزراعـــــة  ــتـــجـ ــنـ أهـــــــم ســـــــوق تــــصــــديــــريــــة ملـ
بنحو  السوق  هــذه  تستأثر  حيث  التونسية، 

60 في املائة من منتجات الفواكه املوسمية.

عمان ـ العربي الجديد

كــشــفــت دراســـــــة مــتــخــصــصــة حـــــول تــقــيــيــم 
ــار فــــيــــروس كـــــورونـــــا، أن نـــحـــو مــلــيــون  ــ ــ آثـ
الــذي يقدر  الفقر،  أردنــي يقعون تحت خط 
بنحو 68 دينارًا )95 دوالرا( للفرد شهريا. 
وذكرت الدراسة التي جاءت لتقييم مشروع 
أطلقه  الـــذي  الــطــارئــة،  النقدية  الــتــحــويــات 
البنك الدولي لاستجابة لفيروس كورونا، 
األردن مرتفعة  في  املدقع  الفقر  أن معدالت 
املسجلن  بــن   %15.7 تبلغ  حــيــث  نــســبــيــًا، 
التي  الــدراســة،  الفقر. وأوضحت  تحت خط 
ذها صندوق املعونة الوطنية في األردن 

ّ
نف

بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)يونيسف(، أن 3.16 ماين طفل في اململكة 
يعانون من فقر متعدد األبعاد، أي حوالي 

واحد من كل خمسة أطفال.
ــــي  أردنــ ــــف  ألــ  300 »حـــــوالـــــي  أن  وأضـــــافـــــت 
بالقرب  ولكنهم  الفقر  خــط  فــوق  يعيشون 
ــــوال الـــدعـــم الــحــكــومــي لــكــان  ــه »لـ ــ مـــنـــه«، وأنـ
ـــع 

ّ
إلــــى 19.2%«. وتـــوق ــل  الــفــقــر وصــ مـــعـــدل 

البنك الــدولــي، فــي تقرير ســابــق، أن تــؤدي 
حـــــاالت اإلغــــــاق املــحــلــيــة نــتــيــجــة فــيــروس 
كـــورونـــا الـــجـــديـــد، والــتــبــاطــؤ االقــتــصــادي 
الـــتـــجـــارة، وتعليق  الـــعـــاملـــي، واضـــطـــرابـــات 

السفر الدولي، وتراجع تحويات العاملن 
فــي الـــخـــارج، إلـــى زيــــادة مــعــدالت الــفــقــر في 
الــــدراســــة  الــقــصــيــر 11%. وأشــــــــارت  املــــــدى 
إلــــى أن األردن مـــن ضــمــن أدنـــى  الـــجـــديـــدة، 
معدالت املشاركة للقوى العاملة في العالم، 
بشكل  ضــعــيــفــة  وهــــي   ،%36.2 بــمــتــوســط 
ــاث بــنــســبــة %15.4.  لـــإنـ خــــاص بــالــنــســبــة 
الدراسة التقييمية تهدف إلى توفير بيانات 
النقدية  التحويات  الدولي، ملشروع  للبنك 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــفـ الـــطـــارئـــة لـــاســـتـــجـــابـــة لـ
بقيمة 374 مليون دوالر، حيث أشارت إلى 

أن الحكومة أدخلت تدابير لحماية العمال 
لـــأســـر الضعيفة  الـــدعـــم  لــتــقــديــم  واألســــــر، 

املتضررة من الجائحة. 
وسيوفر املشروع دعما نقديا لحوالي 270 
ألـــف أســــرة فــقــيــرة وقــريــبــة مـــن خـــط الــفــقــر، 
مــع الــتــركــيــز عــلــى أولــئــك الــذيــن يستمدون 
غير رسمية  من مصادر  العمل  من  دخلهم 
واملستفيدين من صندوق املعونة الوطني. 
يذكر أن عدد سكان األردن يقترب من 10.8 

ماين نسمة.
ــاعــــدت الـــضـــغـــوط املـــالـــيـــة فــــي اآلونـــــة  وتــــصــ
ــلـــت تــحــويــات األردنـــيـــن  ــرة، إذ واصـ ــيــ األخــ
ــارج انــخــفــاضــهــا بسبب  الــعــامــلــن فـــي الــــخــ
تداعيات الجائحة على البلدان التي يعملون 
فــيــهــا، ال ســيــمــا الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي تــضــررت 
بــشــدة مــن انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط. وحسب 
ــيـــانـــات حـــديـــثـــة لــلــبــنــك املــــركــــزي األردنـــــــي،  بـ
انخفض  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  عليها  اطلعت 
إجــمــالــي تــحــويــات األردنـــيـــن الــعــامــلــن في 
الـــخـــارج خـــال األشــهــر الــثــمــانــيــة األولــــى من 
 2.21 إلــى  لتصل  الحالي بنسبة %10  الــعــام 
مليار دوالر مقارنة مع ذات الفترة من العام 
املاضي، فيما تراجعت بنسبة 11.5% خال 
الذي  بالشهر  مقارنة  املاضي  آب  أغسطس/ 

سبقه.

لهيب 
النفط المتوقف 

في لبنان

اإلغالقات تسببت في تزايد الضغوط المعيشية 
)فرانس برس(

إعادة فتح المنافذ البرية بين ليبيا وتونس

مليون أردني تحت خط الفقر

اعتداء على خط أنابيب مغلق 
يثير شكوكًا

أثار اندالع حريق كبير في 
خط أنابيب لنقل النفط 

في شمال لبنان متوقف 
منذ نحو 38 عامًا شكوكا 

حول وضعية األنبوب، 
وسط تساؤالت حول 

أسباب مرور النفط فيه 
رغم إغالقه ألعوام 

طويلة، وفي أي اتجاه 
يتدفق، ومن الجهة 

التي تقف وراء االعتداء 
عليه؟

تجارة مال وسياسة

معيشة

لبنان يخوض مفاوضات 
مع االحتالل اإلسرائيلي 

لترسيم الحدود البحرية

جائحة كورونا 
عرقلت حركة التجارة 

بين البلدين

أعـــدتـــه ملجلة  تــقــريــر  فـــي  ــام 2014،  عــ عـــســـاف 
الجيش اللبناني، »كثرت التقديرات وتفاوتت 
األرقام التي تشير إلى كميات كبيرة من النفط 
 وزيــر الطاقة واملياه عــام  2013 

ّ
والغاز، إال أن

إلى  التقديرات تشير  أن  أعلن  جبران باسيل، 
قــدم مكعبة من  تريليون   59.9 لبنان  لــدى   

ّ
أن

الغاز و865 مليون برميل من النفط في %45 
من مياهه االقتصادية«.

ا 
ً
وأشـــارت إلــى أن هــذه الكمّيات، شكلت حافز

قوانينه  لتطوير  الــجــوار(  لــدول  )كما  للبنان 

الازمة  القانونية  البحرية واتخاذ الخطوات 
واملــنــاســبــة وفــق الــقــانــون الــدولــي لاستعداد 
والــتــمــكــن مـــن االســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الـــثـــروات 
الطبيعّية. من أهّم الخطوات املتخذة في هذا 
اإلطــــار، تــحــديــد مناطقه الــبــحــريــة وإعــانــهــا، 
التي تمارس عليها  البحرية  املنطقة  السيما 
الــــدولــــة حــقــوقــًا ســـيـــاديـــة بـــهـــدف اســتــكــشــاف 
ــا الــطــبــيــعــّيــة واســتــغــالــهــا أال وهــي  ــواردهــ مــ

املنطقة االقتصادية الخالصة »املنطقة«.
ويــــخــــوض لـــبـــنـــان مـــفـــاوضـــات تــقــنــيــة وغــيــر 

مــبــاشــرة مـــع االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي لترسيم 
الحدود البحرية جنوبًا، بدأت في 14 أكتوبر/

تــشــريــن األول املـــاضـــي، حــيــث عــقــدت الــجــولــة 
ــة فــــي 11 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــعــ ــرابــ الــ
جــولــة خامسة مطلع  تعقد  أن  الــجــاري، على 
شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون األول املــقــبــل. ويـــرى 
 »هــنــاك مــجــااًل 

ّ
رئــيــس الــبــرملــان نبيه بـــري، أن

ــق الجيش 
ّ
كبيرًا في حال نجح الترسيم، وُوف

ولبنان، وال سيما بالنسبة إلى البلوك رقم 8 
و9، أن يكون أحد أسباب سداد ديوننا«.

تقديرات حكومية 
تشير إلى وجود 
احتياطيات كبيرة من 
الغاز والنفط لدى لبنان 
)األناضول(
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انتعاش األسهم مع قرب طرح اللقاحات
املاضي، بدعم  األسبوع  الخليجية خالل تعامالت  انتعشت األسهم 
ــواق املـــال الــعــاملــيــة، بــعــد أن أعــلــنــت شــركــتــا »فــايــزر«  مــن صــعــود أســ
األميركية و»بيونتك« األملانية نجاح اختبارات لقاح يحمي من مرض 
كوفيد- 19، بنسبة تتجاوز 90%. وانعكس اإلعالن عن هذا اللقاح 
على أسعار النفط إذ تتلقف األســواق أخبارًا إيجابية حول إمكانية 
وبالتالي  العاملي  االقتصاد  تداعيات فيروس كورونا على  الحد من 
ــعــام لــســوق األســهــم  تنشيط الــطــلــب عــلــى الـــخـــام. وارتـــفـــع املــؤشــر ال
عند  ليغلق  املــاضــي،  األســبــوع   %4.29 بنسبة  »تــاســي«،  السعودية 

لبورصة قطر بنسبة  العام  املؤشر  مستوى 8434.90 نقطة. وقفز 
املقيدة  األسهم  لتربح  نقطة،   10212.5 إلى مستوى  ليصل   %3.27
حوالي 20.5 مليار ريال )5.63 مليارات دوالر(، بعد أن زادت  القيمة 
السوقية إلى 594.5 مليار ريال، مقابل حوالي 574 مليار ريال في 
املؤشر  ونما  الجديد«.  »العربي  لـ عليه، وفق رصد  السابق  األسبوع 
العام لسوق أبوظبي لألوراق املالية، بنسبة 2.9% وزاد مؤشر سوق 
الــعــام لسوق مسقط، بنسبة  املــؤشــر  املــالــي 4.7%، كما صعد  دبــي 

2.19%، وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بشكل جماعي.


