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اإلغاثة الزراعية تفتتح 
خط الكمبوست في غزة

غزة - االقتصادية
افتتحت جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة 

الزراعية( وشركة أكنان تك خط انتاج 
كمبوست في منطقة جحر الديك في 

غزة ، وذلك ضمن أنشطة مشروع تخضير 
االقتصاد الفلسطيني الممول من االتحاد 
األوروبي بحضور محافظ غزة إبراهيم أبو 

النجا و ممثل االتحاد األوروبي ايمن فتيحة و 
مدير شركة اكنان محمد أبو هيبة. 

مسؤول حكومي بغزة: 
نشتري الغاز من مصر 

بأثمان تفوق السعر الدولي
"التنمية": إعادة أسر محجوبة 

من مخصصات الشؤون بالقطاع

3

غزة: شركات قطاع االتصاالت 
مهددة باالنهيار جراء منع 
االحتالل إدخال مستلزماتها
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تصدر عن شركة 
أقالم تك لإلعالم والنشر

فلسطين - غــزة- ش عمر 
المختار- برج الغفري- الدور 

الثاني

اتصل بنا:

العنوان:

ترخيص: 12/1/ج

edit@eqtesadia.ps
info@eqtesadia.ps  عــام

 أخبار
adv@eqtesadia.ps  إعالنات

الموقع اإللكتروني:
www.eqtesadia.ps

هاتف:    08-2866904
فاكس:  08-2866645

رئيس مجلس اإلدارة/ 
محمد خالد أبو جياب

رؤية إعالمية 
لتنمية إقتصادية

Eqtesadia.ps

Eleqtesadia

العالقات العامة والتسويق: 
هاتف:    08-2866904

محليات

للتواصل عبر اإلعالم الجديد

حساب تويتر
https://twitter.com/eqtesadiaps

فيس بوك
https://www.facebook.com/eqtesadiaps

انستقرام
https://www.instagram.com/eqtesadia.ps

الموقع اإلكتروني
http://eqte.net

الوتس اب:
00972599948557                   

رام اهلل- االقتصادية
قالت وزارة التنميــة االجتماعية برام اهلل إن 
الوزارة أعادت بعض األسر التي حُجبت عنها 
مخصصات الشؤون االجتماعية خالل الدفعة 

األخيرة في قطاع غزة.
وأوضــح الوكيــل المســاعد لــوزارة التنمية 
االجتماعيــة، أكــرم الحافي، فــي تصريحات 
صحفية نشــرتها صفحة الــوزارة عبر "فيس 
بوك"، أن جزًءا كبيرًا من األسر التي تستحق 
وتم حجبها خالل الدفعة األخيرة تمت إعادة 
أسمائها وســيصرف لها مخصصات الشؤون 

خالل الدفعة المقبلة.
وبين الحافي أن بقية األسر التي لم تعد لها 
مخصصات الشــؤون يُجرى االن دراســتها، 
الفتًا إلى أنه تمت إضافة 1451 أسرة جديدة 

لالستفادة من برنامج الشؤون االجتماعية.
وأشــار الحافي إلــى أنهم يعملــون مع وزارة 
الماليــة لصــرف  المبالــغ  لتوفيــر  الماليــة 

مخصصات الشؤون االجتماعية.
التنميــة  وزيــر  كشــف  الماضــي  والشــهر 
االجتماعية أحمد مجدالني عــن قرار بإعادة 

صرف الدفعات النقدية لعدد من األسر التي 
تــم حجبهــا من برنامــج مخصصات األســر 
الفقيــرة خالل الدفعة األخيــرة، بعد مراجعة 
ملفاتهــا والتأكــد مــن أحقيتهــا فــي تلقي 

المساعدات.
وقــال مجدالنــي فــي تصريــح صحفــي: إن 
"كل من تقدم بشــكوى لمراجعــة ملفه في 
إطــار الحجب األخير الذي تــم، راجعناه بدقة 
وفحصنا وضعــه وفق المعايير المثبتة لدينا، 
وأي أســرة تم حجبها بشــكل خاطئ، سوف 

يتم إرجاع المساعدات لها".
وبــرر الحجب بــأن "المســألة بشــكل فنية 
بالنســبة لنا ال أكثر وال أقل، لذلك فإن هناك 
أسر أعدناهم بالفعل إلى برنامج المخصصات 

وستتلقى مساعدات في الدفعة القادمة".
ونبــه إلى وجــود "عدد آخر )من األســر التي 

حجبت( ال يزال تحت الفحص".
ووفــق مجدالنــي فــإن أعــداد المحجوبين 
مؤخــرًا ال تتعــدى العشــرات، موضحًــا أن 
من تــم إعادتــه لبرنامــج المخصصات من 

المتظلمين سيتم التواصل معه.

وكانــت وزارة التنمية بــرام اهلل حجبت قبل 
شهرين مستفيدين من مخصصات الشئون 
االجتماعية بقطاع غــزة، عدد منهم مرضى 

ومعاقين.
وبعد احتجــاج وتظلــم المحجوبيــن أعلنت 
الوزارة في حينه أنــه جرى أخذ تغذية راجعة 
بخصوصهــم، واعــدة بالــرد إيجابًــا علــى 

شكاويهم.
الشــئون  مخصصــات  الــوزارة  وتصــرف 
االجتماعيــة لنحــو 111 ألــف أســرة بمبلغ 
إجمالــي 130 مليون شــيكل تقريبًا لقطاع 
غزة والضفــة الغربية بنظام دفعة شــهرية 
تصــل ما بين 700 شــيقل إلــى 1800 لكل 
أســرة كل ثالثة أشــهر، إال أن الدفعة تتأخر 
عن األسر أكثر من أربعة أشهر، وهو ما يزيد 
من معاناتهــا كونها مصــدر الدخل الوحيد 

لهذه األسر المصنفة بالفقيرة.
وتدفع السلطة الفلســطينية أكثر من نصف 
المبلــغ مــن المخصصــات، في حيــن يدفع 
البنك الدولي واالتحاد األوربي قرابة 40 ألف 

يورو سنويًا.

غزة - االقتصادية
قال حمدان رضوان مديــر االقتصاد في معبر رفح 
البــري وكرم أبــو ســالم التجاري جنــوب القطاع، 
انتهاء أزمة غاز الطهي في قطاع غزة، الفتًا إلى أن 
حركة ادخال البضائع عبر المعبرين تســير بصورة 

جيدة.
وأكد رضــوان في تصريحات صحفيــة االحد، على 

انتهــاء  أزمة غــاز الطهي في قطاع غــزة، وعودة 
األمور إلى طبيعتها في ظل الضخ المســتمر للغاز 

المصري واإلسرائيلي.
وبيّن أن الغاز المصري واإلسرائيلي يدخل بمعدل 
ثالثة أيــام في األســبوع بما يزيد عــن 800طن 
أســبوعيًا، متوقعًا أن يتم إدخــال كميات من الغاز 

اإلسرائيلي يوم األحد، عبر معبر كرم أبو سالم.

وفيمــا يتعلق بحركــة البضائع الــواردة للقطاع، 
ذكــر رضــوان، إن "هنــاك تزايد واضــح في عدد 
شــاحنات البضائع المدخلة إلى غزة على حســاب 

مواد البناء".
وأضاف: "حتى اللحظة ال يزال االحتالل يمنع ادخال 
االســمنت اإلســرائيلي، ويواصل تقليص كميات 
شاحنات مواد البناء المحملة بالحديد والحصمة".

غزة - االقتصادية
أكــد النائب جمال الخضــري رئيس اللجنة 
الشــعبية لمواجهة الحصــار أن الواقع في 
قطاع غزة صعب جدًا، والحصار اإلسرائيلي 
رفع معــدل البطالة بين فئة الشــباب إلى 
%70، في رقم مخيف وصادم يعكس الواقع 
اإلنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

وشــدد الخضري في تصريــح صحفي يوم 
أمس، على أن استمرار الحصار للعام الثالث 
عشــر، وما تخللها من 3 حــروب وتضييق 
وتراجــع العمل في المصانع والمؤسســات 
والشــركات وقطــاع األعمال، انعكاســاته 

كبيرة على ارتفاع معدالت البطالة.
وأشــار إلــى أن إغــالق المصانــع والورش 
والمحــال التجارية أصبحت بشــكل شــبه 
يومــي، مــا انعكــس علــى واقع الشــباب 
والعمــال، حيث 300 ألف عامل مُعطل عن 
العمل، وعشرات اآلالف من الخريجين دون 

بارقة أمل.
وقــال " طالمــا اســتمر الحصــار والوضــع 
االقتصــادي منهــار ومتراجــع، وال حلــول 
عملية، يجعل االفق أمام الشــباب بشــكل 
عام شبه مسدود، وهذا ما ال نريد الوصول 

إليه".
وبيــن الخضري أن المطلــوب في المرحلة 
الحالية، العمل على معالجات معقولة تخفف 
من االزمة، عبر دعم مشــاريع التشغيل عن 
بعد، وهذه خطــوة إبداعية بدأت في غزة، 
ومطلــوب دعمهــا وتطويرهــا، حيث يتم 
العمل من غزة للشباب دون الحاجة للسفر 

باستخدام وسائل التواصل المختلفة.
وطالــب بضــرورة دعــم واحتضــان هذه 
المشاريع، وتشغيل الشباب، و فتح األسواق 
العربية واألجنبية أمام الشــباب للعمل عن 
بعد، وهم قادرين على ممارسة دورهم في 

اختراق الحصار.
وقــال" للوصــول لذلك مطلوب مأسســة 
هذه العملية، والتشــبيك بين فئة الشباب 
لــه  ســيكون  مــا  الخارجيــة،  واألســواق 

انعكاسات على تقليل معدالت البطالة".
ودعا الخضري أيضًا إلى العمل على مشاريع 
التشــغيل المحلية باعتبارها مهمة للعمال 
وكل الفئات، إضافة لتشــجيع الشباب على 
عمــل مشــروعات منتجة داخلية، تســاعد 
على االعانة، وتخصيص جزء كبير من دعم 

المانحين لمحاربة البطالة.

وقال الخضري " شــبابنا لديــه من القدرة 
التي  واالمكانيــات واالبداعــات والطاقات 
تؤهلــه للعمل باحتــراف، ويجــب منحهم 
الفرصــة للعمل، فهم قادريــن، لكن واقع 
الحصــار يعيقهم، ال بــد من عمل على كل 
مســتويات الحكوميــة واألهليــة، ألنهــم 

رصيد شعبنا الذي يجب ان نحافظ عليه".
وأكد الخضري أن البوابة األساسية هو رفع 
الحصار، وفتح المعابر، وربط غزة بالضفة 
االقتصاديــة،  العجلــة  وإعــادة  الغربيــة، 
والســماح بالتصديــر مــن غــزة، وحريــة 
التبــادل التجــاري والحركة، ما ســينعكس 
على أداء المصانع والشركات، ويسهم في 
تخفيــف البطالة تدريجيــا للوصول لوضع 

مريح وأفضل.
وشــدد على أن رفع الحصار وبشكل عاجل 
هو مســئولية المجتمع الدولــي عبر وقفة 
حاسمة وحازمة، وممارسة ضغوط حقيقية.

وجدد الخضــري التأكيد أن الحصار جريمة 
حــرب، وعمل غيــر قانوني وغيــر أخالقي، 
وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون 
الدولــي واتفاقية جنيــف الرابعة واإلعالن 

العالمي لحقوق االنسان.

"التنمية": إعادة أسر محجوبة من مخصصات الشؤون بالقطاع

االقتصاد: انتهاء أزمة غاز الطهي بغزة وتزايد في ادخال البضائع

الخضري: حصار غزة يرفع معدل البطالة بين الشباب إلى 70 %
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محليات

غزة: شركات قطاع االتصاالت مهددة باالنهيار جراء منع االحتالل إدخال مستلزماتها
غزة - االقتصادية

وصف قائمون على شــركات 
عاملة في تجارة وتوزيع أجهزة 
االتصاالت والحواسيب وسائر 
مســتلزمات قطاع تكنولوجيا 
االحتالل  مواصلة  المعلومات 
منــع إدخــال هــذه التقنيات 
واألجهزة لقطاع غزة لألسبوع 
الثانــي على التوالــي بمثابة 
وإنهاء  قرار إسرائيلي بتدمير 
الشــركات  عشــرات  أعمــال 

العاملة في هذا المجال.
وفــي أحاديــث منفصلــة مع 
الشــركات  أبــرز  مــن  عــدد 
منــع  جــراء  تضــررت  التــي 
الماضي  األســبوع  االحتــالل 
إدخــال حمولة إحدى عشــرة 
شــاحنة محملة بمســتلزمات 
لقطاع  مختلفــة  وتجهيــزات 

المديــر  قــال  االتصــاالت 
القــدس  التنفيــذي لشــركة 
أيمن  المعلومات  لتكنولوجيا 
بكــرون: "أدى منــع االحتالل 
لشــركتي  شــحنتين  إدخــال 
إلى ضــرر كامــل وتوقف تام 
فــي العمــل فنحن نســتورد 
الــالب  وأجهــزة  الطابعــات 
تــوب والســيرفرات وغيرهــا 
من تجهيــزات مختلفة نعمل 
لشــركات  تســويقها  علــى 
وتجار التجزئة ومحال شركات 

الكمبيوتر".
اســتمرار  بكــرون  ووصــف 
منــع إدخال هــذه التجهيزات 
بالكارثة التي مســت مباشرة 
تجــاه  الشــركة  بالتزامــات 
المؤسســات  مــن  العديــد 
المتعاقــدة معها، موضحًا أن 

قيمة الشحنة التي كانت من 
المفتــرض إدخالها لشــركته 
تقدر بقيمــة 600 ألف دوالر 
منها أجهزة الب توب بقيمة 
وأجهــزة  دوالر  ألــف   350
خلوية بقيمة 250 ألف دوالر.

وأكــد أنــه في حال اســتمرار 
مــن  ألكثــر  الشــحنة  منــع 
الشركة  فستضطر  أسبوعين 
إلى االســتغناء عــن عدد من 
العامليــن لديهــا الفتــًا إلى 
مــا ترتــب على الشــركة من 
خســائر مختلفة جراء تجميد 
والتكلفــة  الشــركة  أعمــال 
بدفــع  المتمثلــة  اإلضافيــة 
رســوم حجز وتخزيــن هاتين 
الشحنتين سواء في الميناء أو 

في مخازن في الضفة.
وشدد على أن شركات القطاع 

الخــاص ال تعد طرفــًا في أي 
تجاذبات أو مشــاكل سياسة 
المفتــرض  مــن  وبالتالــي 
الشــركات كافة  تجنيب هذه 
المشــاكل التــي ال عالقة لها 

بها.
بدوره أوضح حســن حمدونة 
لشــركة  التنفيــذي  المديــر 
هايبــر تــك أن كافــة أعمال 
الشــركة توقفت إثــر اإلجراء 
مــا  المذكــور  اإلســرائيلي 
األوضــاع  صعوبــة  مــن  زاد 
التي تمــر بها الشــركة قبل 
منــع إدخال شــحنة لشــركته 

األسبوع الماضي.
ونــوه إلــى أن منــع إدخــال 
مــن  المذكــورة  الشــحنة 
الكمبيوتــر  مســتلزمات 
التــي يعمــل على تســويقها 

ألصحــاب ومحــال وشــركات 
الكمبيوتــر العاملة بالتجزئة، 
إلــى الخســارة الفادحة  الفتًا 
التــي لحقت بشــركته نتيجة 
لتوقف نشــاطها جراء اإلجراء 
اإلســرائيلي المتمثــل بمنــع 
قطــاع  مســتلزمات  إدخــال 

االتصاالت.
االحتــالل  ســلطات  وكانــت 
منعت الثالثاء الماضي إدخال 
حمولة إحدى عشــرة شــاحنة 
وتجهيزات  بمعــدات  محملة 
مختلفة بقيمة نحو 15 مليون 
شــيكل تعود لعدد كبير من 
الشــركات العاملــة في قطاع 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
والشــركات  المعلومــات 
المقدمــة لخدمــات االنترنت 

في قطاع غزة.

غزة - االقتصادية
افتتحت جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة 
الزراعية( وشــركة أكنان تــك خط انتاج 
كمبوســت في منطقة جحــر الديك في 
غــزة ، وذلــك ضمن أنشــطة مشــروع 
تخضيــر االقتصاد الفلســطيني الممول 
من االتحــاد األوروبي بحضــور محافظ 
غــزة إبراهيم أبو النجــا و ممثل االتحاد 
األوروبــي ايمــن فتيحة و مدير شــركة 

اكنان محمد أبو هيبة.
وقدمت منســقة و المناصــرة و االعالم 
في غزة نهى الشريف  نبذة عن مشروع 
خط الكمبوســت و التدخالت التي تمت 
فــي المشــروع و التي تهــدف لتعزيز و 
زيــادة الحصــة الســوقية للكمبوســت 
الفلســطيني ، كمــا يهــدف المشــروع 
لتشــغيل عمالة فلســطينية و هو  االمر 
الذي يســهم في تقليل نســب البطالة 

المرتفعة للغاية في قطاع غزة.
ورحب مدير دائرة شؤون غزة في اإلغاثة 
الزراعية تيسير محيسن بالمشاركين في 
االحتفال ، و أشار الى أن أهمية المشروع 
ال تقتصــر علــى الجوانــب االقتصادية  
وحدها بل تشــكل أيضا االبعاد الصحية 
و البيئية من خالل الحفاظ على استدامة 
األراضــي الزراعيــة كاحد اهــم الموارد 
الطبيعية و  تمكين األجيال القادمة من 
االنتفاع منها عبر التقليل من االستخدام 
المفرط لالســمدة الكيماوية من خالل 
االعتماد على الســماد العضــوي األكثر 
امنا علــى صحة االنســان و األقل خطرا 

على البيئة و الموارد الطبيعية.
وأضــاف محيســن ان اإلغاثــة الزراعية 
في اطــار خطتها االســتراتيجية وضعت 
صــوب اعينهــا  مجموعة مــن األهداف 
التي تشــمل المساهمة  االســتراتيجية 
فــي تحقيــق إدارة مســتدامة للمــوارد 
الطبيعية ، تحسين المستوى المعيشي 

من خــالل خلق فرص عمــل و الحد من 
الفقــر ، تعزيــز الصمــود و االســتجابة 
الطارئة و التخفيف من التغير المناخي و 
التكيف معه ، تعزيز دور اإلغاثة الزراعية 
في قيــادة الحشــد و التأثيــر و االرتقاء 
بأداء المؤسسة و رفع مكانتها و تعظيم 
مخرجاتها و المحافظة على اســتدامتها 

و تميزها.
ومــن جانبه  قال محافــظ محافظة غزة 
إبراهيم أبو النجا بأن هذا المصنع يأتي 
كشــكل من اشــكال الصمود للشــعب 
الفلســطيني الذي يعاني ويالت الحصار 
و كل اشكال األذى من االحتالل بما فيه 
االعتداء على موارد الشعب الفلسطيني 
و اغراقه بالمواد و المبيدات و األسمدة 

المسرطنة.
الشــعب  لقــدرة  النجــا  أبــو  أشــار  و 
الفلســطيني علــى الصمــود و االبتكار 
و تحويــل كل مســببات األذى للشــعب 
الفلســطيني الى مواد عضوية و نظيفة 

يمكن استغاللها من اجل تعزيز صمود 
المزارعيــن علــى أراضيهــم و دفعهــم 
النتاج منتجات ذات جودة عالية منافسة 

وصحية.
وقال ممثــل االتحاد األوربــي في قطاع 
غــزة ايمن فتيحــة ان المشــروع يعمل 
على التقليــل من النفايــات العضوية و 
إعادة اســتخدامها في مجــاالت الزراعة 
بســعر منافس و بمواصفــة عالية وهو 
االمر الذي يزيد مــن إنتاجية المزارعين 
، كمــا ان لمشــاركة شــركة اكنــان في 
هــذا المشــروع كقطــاع خــاص حضور 
مميز يدفع باتجاه التشــبيك مع مختلف 
القطاعات الحكومية و الخاصة و االهلية.

و قــدم مديــر شــركة اكــن ان محمــد 
أبــو هيبــة لمحة عــن عمل الشــركة و 
تدخالتها التي تعمل في مجاالت الطاقة 
و األسمدة العضوية من خالل مجموعة 
مــن الشــراكات و أهمها الشــراكة مع 
اإلغاثــة الزراعيــة  التــي عملــت معها 

على خــط انتــاج الســماد العضوي – 
الكمبوســت و ذلك من خالل مجموعة 
مــن االجتماعات و الدراســات و ورش 
العمل و الزيارات التبادلية مع الشركاء 

في المشروع.
و قــال أبــو هيبة بــأن حاجة الســوق  
للســماد العضــوي فــي قطــاع غــزة  
مرتفعــة و تبلــغ  50 الف طن ســنويا 
و ان مــا يدخله االحتــالل ال يتجاوز13 
الف طــن و عليه يكون االســتثمار في 
هذا القطــاع ذات مغزى و تأتي أهمية 
الســماد العضــوي بأنــه يحافظ على 
الخواص الفيزيائية للتربة و المحافظة 

على المياه في التربة .
وتهــدف اإلغاثــة الزراعية الــى  تعزيز 
قدرات 4 منشآت )2 في الضفة الغربية 
و2 فــي قطاع غــزة( يعملون في مجال 
تصنيــع الكومبوســت مع مســتويات 
مختلفة مــن الخبرة، اإلنتــاج والحصة 
الســوقية، مــن خالل تشــكيل ائتالف 
تصنيع كومبوســت موحــد، بمنتجات 
ذات قدرة تنافســية عاليــة وبعالقات 
عمــل مســتدامة بحيــث يهــدف هذا 
التحالــف إلــى أن يتحــول إلى شــركة 

كومبوست فلسطينية في المستقبل.
يشــار الى ان مشروع تخضير االقتصاد 
االتحــاد  مــن  الممــول  الفلســطيني 
االوروبــي يشــمل علــى مجموعة من 
التدخالت و االنشطة التي تزيد الوعي 
المخلفــات  مــن  التخلــص  بضــرورة 
بطريقة امنة و تحوليها لسماد عضوي 
من خالل العمل على اقامة 4 منشــآت 
كمبوســت في الضفــة الغربية وقطاع 
غــزة ، و ايضا من خــالل مجموعة من 
التبادليــة  الزيــارات  و  العمــل  ورش 
الصيفيــة  المخيمــات  و  للمزارعيــن 
البيئيــة للطــالب فــي المــدارس في 

مختلف المحافظات.

اإلغاثة الزراعية تفتتح خط الكمبوست في غزة
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غزة - االقتصادية
أظهــر تقريــر لجهــاز اإلحصــاء المركــزي 
الفلســطيني، أمــس الخميــس، أن معدّل 
البطالة بين المشــاركين في القوى العاملة 
)15 ســنة فأكثــر( عــام 2019 بلــغ حوالي 
%25، في حين بلغ إجمالي نقص االستخدام 
للعمالة %33، وفقــا لمعايير منظمة العمل 

.ICLS-19th الدولية المنقحة
وأوضــح الجهاز أن "عــدد العاطلين عن 
العمل )15 ســنة فأكثر( بلغ 343,800 
بواقــع   ،2019 عــام  فــي  شــخص 
215,100 في قطاع غــزة، و128,700 
في الضفــة الغربية، وال يــزال التفاوت 
كبيرًا في معــدل البطالــة بين الضفة 
والقطــاع، حيــث بلغ المعــدل %45 في 
قطــاع غزة مقارنــة بـ%15 فــي الضفة 
الغربيــة، أما على مســتوى الجنس فقد 
بلــغ معدل البطالة لإلنــاث %41 مقابل 
%21 للذكــور فــي فلســطين"، مُضيًفا 
إن "إجمالي االستخدام الناقص للعمالة 
بلــغ 487,400 شــخص، حيث يتضمن 
هــذا العدد 73,100 مــن الباحثين عن 
عمل المحبطيــن و20,500 في العمالة 

الناقصة المتصلة بالوقت".
كمــا أشــار التقريــر إلــى أن "محافظة 
بيــت لحم ســجلت أعلى معــدل بطالة 
في الضفة الغربية بنســبة %23، تليها 
محافظــة جنين %22، في حين ســجلت 
محافظتا القــدس وقلقيلية أدنى معدل 
بطالة حوالي %7 لكل منهما، بالمقابل 
ســجلت محافظة دير البلــح أعلى معدل 

بطالة في قطاع غزة حوالي %52، تلتها 
خان يونس حوالي %49 في حين سجلت 
محافظــة غزة أدنى معدل بطالة حوالي 
%41"، الفتًا إلى أن "معدل البطالة بين 
الشباب )19-29( سنة، وهم الخريجون 
من حملة شــهادة الدبلوم المتوســط 
فأعلى %52، بواقــع %68 لإلناث مقابل 
%35 بين الذكور، وحوالي 7 من كل 10 
ذكور هم مشــاركون في القوى العاملة 

مقابل حوالي 2 من كل 10 إناث".
وأوضــح التقرير أن "هنــاك فرق بزيادة 
نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة 
في قطاع غزة عنهــا في الضفة الغربية 
حيث بلغت النســبة %19 في قطاع غزة 
مقابــل %17 في الضفــة الغربية، وبلغ 
إجمالــي الداخليــن لســوق العمــل في 
العــام 2019 حوالــي 61 ألف شــخص؛ 

منهم 32 ألًفا فــي الضفة الغربية و29 
ألًفا في قطاع غزة".

وبيّــن أن "عــدد العاملين في الســوق 
المحليــة ارتفع مــن 827 ألف عامل في 
العــام 2018 إلــى 877 ألًفا فــي العام 
2019، إذ ارتفــع العــدد فــي الضفــة 
الغربية بنسبة %8، كما ارتفع في قطاع 

غزة بنسبة %3 لنفس الفترة".
ورأي التقرير أن قطاع الخدمات والفروع 
األخرى )يشــمل التعليــم والصحة( هي 
األكثر اســتيعابًا للعاملين في الســوق 
المحليــة، حيــث بلغت نســبة العاملين 
فيه أكثر من ثلــث العاملين في الضفة 
الغربيــة مقابــل أكثــر مــن النصف في 

قطاع غزة.
وبلغ معدل ســاعات العمل األســبوعية 
للمســتخدمين بأجر في الضفة الغربية 

44.1 ســاعة أســبوعيًا، مقابــل 36.6 
ســاعة في قطاع غــزة، كما بلــغ معدل 
أيام العمل الشهرية 22.8 يوم عمل في 
الضفــة الغربية مقابــل 22.7 في قطاع 

غزة.
وأظهر أن "عدد العاملين في إســرائيل 
والمســتوطنات فــي العــام 2019 بلغ 
حوالي 133 ألف عامــل، وكانت الحصة 
الكبــرى لمــن لديهــم تصاريــح عمل 
بنســبة %71 منهــم، والعاملــون دون 
تصاريح عمــل بنســبة %20، أما حاملو 
الهوية اإلســرائيلية أو جواز سفر أجنبي 
بلغت نســبتهم حوالــي %9، وبلغ عدد 
العاملين في المســتعمرات اإلسرائيلية 
23 ألــف عامل في العــام 2019 مقارنة 

بـ22 ألًفا في العام 2018".
والتشــييد  البنــاء  قطــاع  كمــا ســجل 

أعلى نســبة تشــغيل فــي "إســرائيل" 
والمســتوطنات؛ إذ تشــكل %64 مــن 
الفلســطينيين في  العامليــن  اجمالــي 
"إسرائيل" والمستعمرات، وارتفع معدل 
األجــر اليومي للعاملين في "إســرائيل" 
والمســتعمرات بين العام 2018 والعام 
2019 بمقــدار 11 شــيقاًل ليصل 254 

شيقاًل.
ولفت التقرير إلى أن "%71 من العاملين 
هم مــن المســتخدمين بأجــر، مقابل 
%25 يعملون لحسابهم الخاص وأرباب 
عمل، و%4 كأعضاء أســرة غير مدفوعي 
األجــر، و%48 من المســتخدمين بأجر 
فــي القطاع الخاص يعملــون دون عقد 
عمل، و%29 يحصلون على مساهمة في 
تمويــل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، 
بالمقابل أقل من نصف المســتخدمات 
بأجر في القطاع الخاص )%48( يحصلن 

على إجازة أمومة مدفوعة األجر".
مــن   30%" هنــاك  أن  أيضًــا  وبيّــن 
المســتخدمين بأجر في القطاع الخاص 
يتقاضون أجرًا شــهريًا أقــل من الحد 
فــي  شــيقاًل(   1,450( لألجــر  األدنــى 
فلســطين، وهناك انخفاض ملحوظ في 
نســبة المســتخدمين بأجر في القطاع 
الخاص الذين يتقاضون أجرًا شــهريًا 
أقــل من الحد األدنــى لألجر في الضفة 
الغربيــة من %12 إلــى %10 بين العام 
2018 والعــام 2019، بينمــا ارتفعــت 
النسبة في قطاع غزة من %72 إلى 80% 

خالل نفس الفترة".

اإلحصاء: بيت لحم ودير البلح تحتالن أعلى معدل بطالة في 2019

رام اهلل- االقتصادية
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلســطيني، إن نســبة البطالة في فلســطين 

بلغت %25، بعدد عاطلبن عن العمل يبلغ 344 ألفا.
وقال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إن معدل البطالة بين المشاركين 
فــي القوى العاملة )15 ســنة فأكثــر( في عام 2019 بلــغ ٪25 في حين بلغ 

إجمالي نقص االستخدام للعمالة 33٪.
بلغ عدد العاطلين 215.1 ألف شخص في قطاع غزة و128.7 ألف شخص في 
الضفــة الغربية، بينما ما يزال التفاوت كبيرًا فــي معدل البطالة بين الضفة 
الغربيــة وقطــاع غزة.وبلغ المعــدل %45 في قطاع غزة مقارنــة بـ %15 في 
الضفة الغربية، أما على مســتوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة لإلناث 41% 
مقابل %21 للذكور في فلســطين.وبلغ إجمالي االســتخدام الناقص للعمالة 
487.4 ألف شــخص، حيــث يتضمن هذا العدد 73.1 ألفــا من الباحثين عن 

عمل المحبطين و20.5 ألفا في العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.
وارتفع عدد العاملين في الســوق المحلية من 827 ألف عامل في 2018 إلى 
877 ألف عامل في 2019، اذ ارتفع العدد في الضفة الغربية بنسبة %8، كما 

ارتفع العدد في قطاع غزة بنسبة %3 لنفس الفترة.
ويعتبــر قطــاع الخدمات والفــروع األخرى )يشــمل التعليم والصحــة( األكثر 
اســتيعابًا للعاملين في السوق المحلي حيث بلغت نســبة العاملين فيه أكثر 
من ثلث العاملين في الضفة الغربية مقابل أكثر من النصف في قطاع غزة. 

وبلغ معدل ســاعات العمل األســبوعية للمســتخدمين بأجر في الضفة الغربية 
44.1 ســاعة أســبوعيا مقابل 36.6 ســاعة في قطاع غزة، كما بلــغ معدل ايام 
العمل الشهرية 22.8 يوم عمل في الضفة الغربية مقابل 22.7 في قطاع غزة.

فلسطين تنهي 2019 بـ 
344 ألف عاطل عن العمل

سلطة الطاقة: مخطط الكهرباء االسرائيلي 
يكرّس فرض السيادة على الضفة

رام اهلل- االقتصادية
قالــت ســلطة الطاقــة المــوارد 
اعــالن  بخصــوص  الطبيعيــة 
وزارة الطاقــة االســرائيلية بنــاء 
شــبكة كهربائية علــى االراضي 
الطاقــة  وزارة  إن  الفلســطينية، 
مخططــًا  عرضــت  اإلســرائيلية 
لبنــاء شــبكة كهربائية  جديــدًا 
األراضــي  علــى  إســرائيلية 
الغربية  الفلســطينية في الضفة 
المســتوطنين  خدمــة  بغــرض 
بشــكل أساســي، متذرعــة بــأن 
هــذا سيســاعد علــى التخفيــف 
أزمــة الكهربــاء للمواطنين  من 

الفلسطينيين. 
المخطــط  هــذا  أن  وأضافــت 
وهــذه الوعــود الواهيــة ما أتت 
الســيادة  فــرض  لتكريــس  إال 
االســرائيلية على الضفة الغربية 
الوجود االســتيطاني على  ودعم 
أراضينــا، حيث اختلقت ســلطات 
االحتالل خالل العام الماضي أزمة 
الكهربــاء في كافــة المحافظات 

الفلسطينية.

وأوضحــت أن ســلطات االحتالل 
جميــع  فــي  الخنــاق  ضيقــت 
الشــعب  علــى  الحيــاة  نواحــي 
الفلســطيني في الضفة الغربية 
من خــالل االنقطاعات المتكررة 
والمســتمرة للتيــار الكهربائــي 
بحجة الديون أوال وزيادة األحمال 
ثانيًا، ممــا أدى إلى إلحاق الضرر 
وخصوصــًا  القطاعــات  بكافــة 
والتعليــم  الصحــة  قطاعــات 
والصناعة، وتعقيــد حياة الناس 
اليوميــة واإلضــرار بمصالحهم، 
محاولة اظهار ضعف المؤسســة 
ادارة  الفلسطينية في  الحكومية 

هذا القطاع.
وبينــت أن السياســة التي عمل 
خــالل  مــن  االحتــالل  عليهــا 
خفــض االحمال وتقنيــن القدرة 
الكهربائيــة المــزودة لشــركات 
ضاربــة  الفلســطينية  التوزيــع 
بعــرض الحائــط كل االتفاقيات 
بتشــغيل  والمماطلة  الموقعــة، 
الفلســطينية  التحويل  محطــات 
الجاهزة منذ عــام 2016 لتهيئة 

لتمرير هذا  المناســبة  الظــروف 
المخطط الكهربائي االستيطاني 
الجديد، ما هو اال محاولة مكشوفة 
إلقناع الشارع الفلسطيني للقبول 
بهذا المخطط الخطير وتسويقه 

كجزء من حل أزمة الكهرباء.
ان  الطاقــة  ســلطة  وأكــدت 
حكومــة االحتــالل افتعلــت هذه 
لطــرح خطتها  للتحضير  األزمــة 
الكهربائية الجديــدة في الضفة 
الغربية، مؤكدة "نرفض بشــكل 
تام هــذا المخطط الــذي يهدف 
الى تعزيــز وجود المســتوطنات 
وســنقوم ببــذل اقصــى الجهود 
وعلى مختلف المستويات للوقوف 
ضد هــذه الخطــة، واالســتمرار 
ببناء نظامنا الكهربائي الوطني، 
وبنــاء  تطويــر  برامــج  وتنفيــذ 
الفلســطينية  الكهرباء  شــبكات 
حتــى نصل إلى نظــام كهربائي 
فلســطيني مســتقل قــادر علــى 
تلبية احتياجــات جميع القطاعات 
وتنفيذ السياســات الحكومية في 

هذا المجال".
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رام اهلل- االقتصادية
قدّمت شــركة التجارة اإللكترونية األميركية العمالقة "أمازون" عرضا 
بتقديــم خدمات الشــحن المجاني للبضائع إلى جميع المســتوطنات 
اإلســرائيلية غير القانونية في أراضي الضفة الغربية، واشــترطت أن 
تقدم نفــس الخدمة المجانية للفلســطينيين، في حــال ذكروا أنهم 
يعيشــون في إســرائيل، وفقا لما أوردته صحيفة "فاينانشــال تايمز" 

البريطانية.
وأوضحت الصحيفة خالل تحقيق موسع في الضفة الغربية المحتلة، أن 
الشحن المجاني يشــمل الطلبيات التي تتجاوز 49 دوالرا، مشيرة إلى 

أن الشركة بدأت نشاطها هناك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأكدت، أن الزبائن الفلسطينيين الذين يختارون فلسطين عنوانهم، 

يخضعون لرسوم الشحن التي تزيد عن 24 دوالرا.
وقال نيك كابلين الناطق باســم "أمازون": "إذا أدخل زبون فلسطيني 
عنوانه واختار إسرائيل كدولة، يمكنه الحصول على شحن مجاني من 

خالل نفس العرض الترويجي"!!
هــذا وقد انتقــدت العديد من منظمات حقوق اإلنســان بشــدة هذه 
المعاملــة التمييزية. وقال أحــد المحامين "إن سياســة أمازون تمثل 

تمييزا واضحا بين العمالء المحتملين بسبب جنسيتهم".

شركة امريكية تحاول 
ابتزاز الفلسطينيين 

بشكل عنصري

أزمة كل عام.: نفوق الدواجن في البرد.. 
والوزارة تعجز عن تعويض الخسارة..!

غزة - االقتصادية
تشــهد أســعار الدواجــن فــي 
هذه األيــام انخفاضًا كبيرًا في 
أســواق قطــاع غزة، فــي حين 
الدواجن خســائر  مربــو  يتكبد 
ماليــة كبيرة بســبب انخفاض 
األســعار وكثرة العرض، مقابل 

الطلب.
ولم تتجاوز أسعار الدواجن منذ 
نحو شهر )10 شــواقل( للكيلو 
الواحــد، مــا يراكــم الخســائر 
المادية علــى كاهل المزارعين، 
فــي الوقت الــذي يطالــب فيه 
األســعار  برفع  الدواجن  مربــي 
الزراعــة وتعويضهم عن  وزارة 

خسائرهم. 
بدورها، أوضحــت وزارة الزراعة 
تلحــق  الخســائر  أن  بغــزة، 
المزارعيــن تأتي لعدة أســباب 
الشرائية  القدرة  انخفاض  منها 
لدى المواطنين، ونفوق الدجاج 
جــراء المنخفضــات الجويــة ما 
يؤثــر علــى أســعار الطلب على 

الدواجن بتدنيها.
وقال الناطق باسم الوزارة أدهم 
البسيوني، في تصريح له، إنه ال 
للخسائر  دقيقة  إحصائية  يوجد 
التي لحقت بمربي الدواجن في 
قطــاع غــزة، الفتًــا أن األضرار 
تركزت علــى المــزارع التي لم 

تتخذ تدابير الحماية.
وحــول ارتفاع تكلفــة الدواجن 
أن  أوضــح  للمــزارع،  بالنســبة 
تربية الدواجن في فصل الشتاء 
تحتــاج لتكلفة أعلــى من فصل 
الصيف، مشــيرة إلى أن األشهر 
الماضية شــهدت استقرارًا في 

أسعار الدواجن.
وزارة  أن  البســيوني،  وأكــد 
الزراعة تحاول تحقيق الرضا بين 
بالوصول  والمزارعين  المواطن 
المنتصف"، متوقعًا  "نقطة  إلى 
أن تتحســن األســعار بما يخدم 

المزارعين في األيام المقبلة.
وعن تعويض خسائر المزارعين 
أن  بيّــن  المنخفــض،  جــراء 

هنــاك صندوق لدعــم المخاطر 
للمزارعين، مشــيرًا إلى أنه لم 
يتــم تفعليــه بســبب الظروف 

السياسية في قطاع غزة.
ويتعــرض مربــو الدواجــن في 
قطاع غــزة للعديد من العوائق 
منهــا، أزمــة الغــاز التــي يمــر 
بها قطــاع غــزة منذ أســابيع، 
ناهيك عن اســتمرار قطع التيار 
أســعار  وارتفــاع  الكهربائــي 

الوقود.
ويتكبد المزارعون خسائر مادية 
خاصــة فــي فصل الشــتاء جراء 
ضعف إمكانيــات المزارع وعدم 
مقدرتــه علــى تحمــل موجات 
الصقيع واألمطار التي تشهدها 

البالد خالل الفترة الراهنة.
قطــاع  أن  بالذكــر،  الجديــر 
غــزة يســتهلك ما يقــارب )60 
ألــف( دجاجة يوميًــا، ما يعادل 
شــهريًا،  دجاجــة  مليونيــن 
و700  )كيلــو  وزن  بمتوســط 

جرام( لكل دجاجة.

رام اهلل- االقتصادية
رحّــب مقرر األمم المتحدة الخاص بحقوق اإلنســان في 
األراضي الفلســطينية المحتلة مايكل لينك، بنشر قائمة 
ســوداء بأســماء الشــركات العاملة بشــكل غير قانوني 
في المستوطنات اإلســرائيلية بالضفة الغربية والقدس 

والجوالن السوري المحتل.
واعتبــر لينك في بيان له، أن نشــر المفوضية الســامية 
لألمم المتحدة لحقوق اإلنســان أسماء الشركات العاملة 
مع المستوطنات خطوة أولى مهمة نحو ضمان المساءلة 

وإنهاء اإلفالت من العقاب.
وأعــرب عن ثقتــه بمحاكمــة اإلســرائيليين المرتكبين 
لجرائــم دولية وانتهاكات، مشــددًا على أنــه كرر مرارًا 
أن 249 مســتوطنة يهودية على األراضي الفلســطينية 

المحتلة تشكل انتهاًكا صارخًا للقانون الدولي.
وأوضح لينك أن نشــر أســماء الشــركات يشــير إلى أن 
التحدي المســتمر الذي تبديه قوة احتالل لن يبقى دون 
رد؛ على الرغم من أن نشــر األســماء غير كاف لوضع حد 

للمستوطنات غير القانونية.
ونشرت األمم المتحدة قائمة سوداء لـ112 شركة تعمل 
في المستوطنات اإلســرائيلية بالضفة الغربية والقدس 
وهضبــة الجــوالن الســورية المحتلة، تضم 94 شــركة 

إسرائيلية، و18 شركة من 6 دول أخرى.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ســاحقة المســتوطنات 
غير شــرعية، ويســتند إلــى اتفاقية جنيــف الرابعة التي 
تمنع ســلطة االحتالل من نقل إسرائيليين إلى األراضي 

المحتلة.

غزة - االقتصادية
انطلــق في قطــاع غــزة، اإلثنين، 
معرض للمنتجــات الزراعية اآلمنة 
المزارعين  من  العشرات  بمشاركة 
الفلســطينيين للتعريــف بأهميــة 
التــي تعتمــد األســمدة  الزراعــة 

العضوية.
ووفق مراســلة األناضــول، يعرض 
نحــو 80 مزارعــا محاصيلهم التي 
علــى  إنتاجهــا  عمليــة  اعتمــدت 
"الزراعــة اآلمنــة"، وذلــك لتعريف 

المواطنين بأهميتها.
وتعتمــد "الزراعــة اآلمنــة" علــى 
األســمدة العضوية وال تســتخدم 
المبيــدات والمخصبــات الكيماوية 

الضارة بصحة اإلنسان.
واســتمر المعرض ليوميــن، بتنظيم 
 - اإلســالمية  "اإلعانــة  مؤسســة 
فرنســا"، وبالتعاون مع جامعة األزهر 
فــي غزة تحت اســم "المعرض األول 

للمنتجات اآلمنة".
ومن المنتجات الزراعية، التي شملها 
المعرض، الخيار والطماطم والفلفل.

وفــي حديث لألناضــول على هامش 
المعرض، قــال رئيس مكتب "اإلعانة 
اإلســالمية - فرنســا" بغــزة، عــادل 
قــدوم، إن "الزراعــة اآلمنة تســاهم 
فــي الحفاظ علــى الصحة الســليمة 
لكل ســكان القطــاع، وهــذه الفكرة 
بدأت منذ نحو 3 سنوات بالتعاون مع 

جامعة األزهر".
وأضاف أن "التعــاون مع الجامعة جاء 

حتى تكون البداية مبنية على أساس 
علمــي مــن خــالل تدريــب خريجي 
أن  أجــل  مــن  الزراعيــة،  الهندســة 
يكونوا قادرين فيما بعد على تدريب 
المزارعيــن وتلقينهم أســس الزراعة 

اآلمنة".
وفي إطار التدريب، أنشأت المؤسسة 
وحــدات نموذجيــة لـ"الزراعة اآلمنة، 
وتربيــة األبقــار، وصناعــة األجبان"، 

على حدّ قول قدوم.
ولفــت إلــى أن عدد المشــاركين في 
التدريــب مــن المزارعيــن وصل إلى 
150 مزارعــا، لكن أعــداد الحاصلين 
اآلمنــة"،  "الزراعــة  وســوم  علــى 
التــي صــدرت مــن وزارة االقتصــاد 

الفلسطينية، بلغ 80 مزارعا فقط.
تطمــح  مؤسســته  أن  إلــى  وأشــار 
لزيادة عدد المزارعين ضمن سياسة 

"الزراعــة اآلمنــة"، خــالل الســنوات 
القليلــة القادمــة، مــن أجــل توفير 
المنتج الغذائي اآلمن لمعظم ســكان 

القطاع.
ولفت إلى أن ســعر الكيلو الواحد من 
المنتجــات الزراعية اآلمنــة تزيد عن 
المنتجــات األخرى بنســبة تتراوح ما 
بيــن 20 إلى 30 بالمئة؛ بســبب قلة 
االنتــاج الحالي مــن الزراعــة اآلمنة، 
لكن في المستقبل حينما تزيد أعداد 
المزارعيــن، ســتزيد كميــة اإلنتــاج 

وينخفض السعر، وفق قوله.
و"اإلعانة اإلســالمية - فرنســا"؛ هي 
مؤسســة غيــر حكوميــة للتضامــن 
الدولــي، تعمــل فــي مجــال العمــل 
فرنســا  فــي  والتنمــوي  اإلنســاني 
والعالــم؛ لتلبية الحاجيات األساســية 

لألشخاص األكثر عرضة للضرر.

غزة.. انطالق معرض للمنتجات الزراعية اآلمنة مقرر أممي: نشر أسماء الشركات 
العاملة بالمستوطنات خطوة 

أولى لضمان المساءلة
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األربعاء
محلي6

غزة - االقتصادية
قــال وكيل وزارة المالية في حكومة غزة، 
التــي تديرهــا حركــة "حمــاس"، عوني 
الباشا، إن حكومته تشتري الغاز من مصر 
بأثمــان تفوق الســعر الدولــي. وأوضح 
الباشــا في حوار مع "العربي الجديد"، أن 
الواقــع المالي للحكومة صعــب جدًا في 

ظل حصار االحتالل.
- مــا هــو الواقــع المالي لحكومــة غزة 
حاليــًا، وخاصة في ظل اســتمرار الحصار 

المفروض على القطاع؟
الوضــع المالي لحكومة قطاع غزة صعب 
جــدًا، وهــذا الواقــع نجم عن االنقســام 
الفلسطيني من جانب، وما تاله من حصار 
مشــدد من قبل االحتالل من جانب آخر، 
األمر الــذي كان له أثر بالــغ على الوضع 
االقتصادي والنواحــي المالية، وأصبحت 
الشــرائية  والقــدرة  شــحيحة  الســيولة 
للمواطن في غــزة ضعيفة، وبالتالي فإن 

التاجر ال يســتطيع أن يســوق منتجاته، ما 
سبّب حالة ركود واسعة في األسواق.

- هــل تراجعت أعداد الشــاحنات الواردة في 
ظل حالة الضعف في القدرة الشــرائية وشحّ 

السيولة؟
االســتيراد تراجع كثيــرًا، ففــي الوقت الذي 
كانــت تصل فيه إلــى القطاع 750 شــاحنة 
يوميًا، فإن إجمالي مــا يدخل اآلن نحو 340 
شــاحنة. أي أن نسبة النقصان في الشاحنات 
الواردة من معبر كرم أبو سالم تزيد على 50 
في المائة، وهذا نتج من عدم قدرة المواطن 
على الشــراء، ما أثر في التاجــر وقدرته على 
دفــع الضرائب، وبالتالي انعكس ســلبًا على 
قدرة الوزارة على تســديد التزاماتها، ســواء 
كانت للوزارات كمصاريف تشغيلية أو رواتب 
أو مصاريــف رأســمالية، بحيث تدنت نســبة 

دفعنا للرواتب إلى 40 في المائة.
وسنحاول خالل الفترة المقبلة زيادة إمكانية 
تغطيتنــا اللتزاماتنــا المالية، لكــن ما نقوم 
به حاليــًا هو دفــع النفقات الطارئــة لجميع 

الوزارات فقط.
- انتشــرت اتهامات للحكومــة عن تحصيل 
إيــراد بســبب الفرق بين ســعر غــاز الطهو 
المســتورد من االحتالل اإلسرائيلي والمورد 

من مصر، فما تعليقك؟
في مــا يتعلق بملف غاز الطهــو، نحن نقوم 
بشرائه من الجانب المصري بأعلى من السعر 
الدولي، باإلضافــة إلى كلفة النقل المرتفعة 
للغاية. وندفع لطــن الغاز الواحد القادم من 
مصــر نحــو 900 دوالر، باإلضافــة إلى كلفة 
النقل إلى المحطــات. وبعد دفع كلفة النقل، 
فإن سعر أسطوانة الغاز يصل إلى 42 شيكال، 
وتُباع للمحطات بـ46 شــيكال )وفقًا ألســعار 
شــهر يناير/كانون الثانــي الماضي(، ونحن 
ال نحصــل إال على 4 شــيكالت فقــط. وعند 
زيادة األسعار، كما حدث أخيرًا، التي أدت إلى 
وقــف التوريد قبل أن تحل اإلشــكالية، قررنا 
أال يتحمل المواطــن أي مبلغ زيادة، وحددنا 
األسعار ما بين )54 - 55 شيكال( )الدوالر = 

3.45 شيكالت إسرائيلية(.
- إذًا، هل التوجــه نحو مصر كان بهدف حل 
أزمة الغــاز التي يعاني منهــا القطاع وليس 

للتربح؟
صحيح، اإليــرادات التي تحصّلهــا الحكومة 
بســيطة جدًا مــن الغاز، وهــي ال تفيد وزارة 

المالية بشيء يذكر، وما يُستَورَد من مصر 
ال يكفي قطاع غــزة. وفتحنا للمحطات الباب 
الســتيراد الوقود عبر الهيئة العامة للبترول 
في رام اهلل، وما يصــل منها يراوح ما بين 5 
إلى 7 شــاحنات يوميًا فقط، في الوقت الذي 
يحتاج فيه قطاع غزة إلى 250 طنًا يوميًا من 

الغاز.
- كــم تحتــاج الحكومــة فــي غــزة لتغطية 

نفقاتها التشغيلية؟
النفقات التشــغيلية تصل إلــى أكثر من 85 
مليــون شــيكل إســرائيلي، تليهــا النفقات 
الرأســمالية التي ال نســتطيع دفعها بشكل 
كامــل، إذ إننا ندفع جزءًا منهــا بما يعادل 7 
ماليين شيكل شــهريًا. وهذه النفقات كبيرة 
جدًا وتفــوق قدرة تحمــل الــوزارة، حيث إن 
اإليرادات المحلية التي تحصل عليها الوزارة 

ال تستطيع تلبية هذه النفقات.
واإليــرادات الكليــة للقطــاع تنقســم إلــى 
قســمين: إيرادات محلية، وإيــرادات مقاصة 
وجمــارك تحصــل من قبــل ماليــة رام اهلل. 
ومن هنــا فإن األمور تزداد علينا صعوبة من 

الناحية المالية.
- كيــف تُحصَّل هذه األموال والضرائب من 

السلع وإلى أين تذهب؟
مــا يزيد على 80 في المائــة من الضرائب 
والرســوم تحصّلهــا وزارة المالية في رام 
اهلل، وتتمثــل بأموال المقاصــة، باإلضافة 
إلــى البيانــات الجمركية والرســم الخاص 
بالمحروقات الواردة للقطــاع. أما نحن في 
وزارة الماليــة بغــزة، فنحصّــل الضرائــب 
المحليــة التي تأتي علــى القيمة المضافة 
للمشــتريات والضرائب المباشرة، كضريبة 
الدخل، والتي ال تتجاوز نســبتها من اإليراد 
العام ما يــراوح بين 3 و3.5 في المائة من 
مجمل اإليرادات، وهذا الوضع أثر سلبًا على 

قدرة وزارة المالية على سداد التزاماتها.
المنفــذ الوحيــد للبضائع في غــزة هو معبر 
كرم أبو ســالم، وبالتالي التحكم فيه بسيط 
مقارنة بالمنافذ في الضفة الغربية، وأستطيع 
أن أجزم بأن ما يُحصَّل من فواتير المقاصة 
من قطاع غــزة هو األعلى مقارنــة بالضفة، 
جراء وجود منفذ تجاري وحيد يسهل التحكم 
وتتبــع البضائع به مقارنة بوجود العديد من 

المنافذ في الضفة.
- هل ســاهم التحول نحو استيراد السلع من 

مصر فــي زيــادة واردات الحكومــة المحلية 
وتوفير المنتجات باألسواق؟

نعــم زادت الــواردات، ولكن بكميــات قليلة 
للغايــة، وســبب ذلــك أن التاجــر يمتنع عن 
االســتيراد مــن مصر نظــرًا لتكاليــف النقل 
الباهظة المفروضة علــى نقل هذه البضائع 
إلى قطاع غزة، ونحن نطالب بتخفيضها من 
أجل أن يســتطيع التجار في القطاع اســتيراد 

مزيد من البضائع عبر الجانب المصري.
- هل يمكن القول إذًا إنه لم يتغير شــيء مع 

االستيراد من الجانب المصري؟
الشــاحنات الواردة من القاهرة قليلة جدًا 
في معظــم األحيــان، فعدد بســيط جدًا 
من البضائع هي التي تــورد إلى غزة من 
الجانــب المصــري، إذ تصــل بمعدل كل 
يومين تقريبًا نحو 30 شاحنة من الجانب 
المصري، مقارنة بدخول 340 شاحنة من 
معبر كرم أبو ســالم مع االحتــالل يوميًا، 
وبالتالي تظــل البضائع الواردة من مصر 
ال تذكر مقارنة بتلك الــواردة عبر المعبر 

المرتبط باالحتالل.
- هل توجد ســلع من تلك التي تستورد من 

مصر أسعارها معقولة بحيث تجذب التجّار؟
ال، فكل السلع أسعارها تتجاوز السعر الدولي 
في الشــراء، خصوصًا أن كلفة النقل مرتفعة 
للغاية، حيث تزيد من ســعر السلع في نهاية 

المطاف.
- توجه إليكم اتهامات بأن الوضع الحالي هو 
األكثر فرضًا للضرائب منذ نشــوء الســلطة، 

فما ردكم على ذلك؟
لــم نعدِّل أي نــوع من أنــواع الضرائب منذ 
قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994 وحتى 
2020، ولــم تتغير الضرائــب المفروضة في 
قطاع غــزة. فقانون ضريبة الدخل المقر عام 
2004 هو مــا نحصّل على أساســه، ونظام 
ضريبــة القيمــة المضافــة الذي سُــنَّ عام 
1994 هو المعمول بــه حتى اآلن، باإلضافة 
إلــى قانــون الجمــارك األردني الصــادر عام 

.1962
- أزمة رواتــب الموظفين التابعين للحكومة 
في غــزة باتت أمرًا اعتياديًا وســط مطالبات 
وصــرف  الصــرف  نســب  بزيــادة  دائمــة 
المســتحقات، أال توجد لديكم رؤية لحل هذا 

الملف جذريًا؟
الماليــة  اإليــرادات  تزيــد  أن  نأمــل  نحــن 

للحكومــة، األمــر الــذي يمكننا من 
بصــورةٍ  ودفعهــا  الرواتــب  زيــادة 
المســتحقات  كاملة وتســديد جميع 
عــام  بــدأت  فاألزمــة  للموظفيــن. 
2009 تقريبــًا، وتفاقمت مــع بداية 
عــام 2014. أما إجمالي مســتحقات 
الموظفين، فهي غير محددة، إال أنها 

بشكل عام كبيرة.
الحكومــة فــي تقديــم  أال تفكــر   -
سلســلة مــن التســهيالت الماليــة 
والضريبية للقطاع الخاص، وتحديدًا 

للمصانع والتجار المتعثرين؟
نحــن قدمنا العديد من التســهيالت 
الضريبيــة للمصانع، كان آخرها إلغاء 
الرســوم الجمركيــة المفروضة على 
المــواد الخــام الخاصــة بالتصنيــع، 
والكثير من هذه المصانع ستســتفيد 

من التسهيالت.
- نرجــو إلقــاء الضــوء علــى بعــض 
التفاصيــل لمــا قدمتمــوه للقطاعات 

المختلفة؟
جــرى البدء بتقديــم تســهيالت لمصانع 
الطماطــم والتمور، ثم قمنــا بتخفيضات 
ضريبيــة للعديــد مــن المكلفيــن. فعلى 
ســبيل المثال، وصلت نســبة الحسومات 
لبعض أنواع الســيارات إلــى أكثر من 90 

في المائة.
ونحــن اآلن بصدد بعــض التعديالت على 
قانــون ضريبــة الدخــل، سيســتفيد منها 
محدودو الدخل، بحيث تنخفض الشــريحة 
األولى من 8 إلى 6 في المائة. كذلك قدمنا 
تعديــالت تخــصّ ذوي الدخــل المحدود 
الذين ال يزيد دخلهم على 1200 شــيكل، 
حتــى وإن كان الشــخص المعنــي أعزبــًا، 
باإلضافــة إلــى تقديــم الدعم للمشــاريع 
الصغيــرة التي ال يتعدى رأس مالها 5000 
دوالر، باإلضافة إلى التســهيالت المقدمة 

لشركات المقاوالت.
- هــل يمكــن أن تعلن الحكومــة في غزة 
موازنتهــا بــكل التفاصيــل والمخصصات 

المالية على الرأي العام؟
نحن ال نســتطيع القول إن هناك موازنتين 
في أراضي الســلطة الفلســطينية، فهناك 
موازنة تصدر عن وزارة المالية في رام اهلل، 
ونظرًا لتنكرها لدفع استحقاقات قطاع غزة، 
وضعنا في غزة خطــة مالية من أجل إدارة 

الشؤون العامة في القطاع.
- كم تدفع الســلطة الفلســطينية لقطاع 

غزة من الموازنة؟ وفي أي القطاعات؟
ما وصــل إلى قطاع الصحة فــي غزة، على 
ســبيل المثال، مــن وزارة الماليــة في رام 
اهلل ال يتعــدى 2.3 مليــون دوالر خالل عام 
2019، وهــو األمــر الذي يعكس النســبة 
الضئيلة التي تخصصها الســلطة للقطاع. 
كذلــك هنــاك نفقــات خاصــة بالخدمات 

االجتماعية.
- هــل انعكس ضعف اإليــرادات للحكومة 
في غــزة علــى طــرح وظائف جديــدة في 

القطاع العام خالل السنة الماضية؟
الوضــع المالــي أثــر تأثيرًا ســلبيًا في هذا 
الجانب، ورغــم ذلك ُطرحَت 2000 وظيفة 
جديدة خالل عــام 2019، وهناك عدد آخر 
مــن الفــرص التي ســتُطرَح خــالل العام 

الجاري.

مسؤول حكومي بغزة: نشتري الغاز من مصر بأثمان تفوق السعر الدولي
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7 عربي  ودولي

االقتصادية - وكاالت
بعد مرور تســع ســنوات على الثورة الليبية، ينتظر 
المواطن، محمد الشــريف، صرف راتب شهر يناير/ 
كانون الثاني المتأخــر أمام أحد المصارف التجارية 
قائال لـ"العربي الجديــد": "احتفل بثورة فبراير وأنا 

بدون راتب".
أضــاف: "نزحــت من منزلــي في جنــوب طرابلس 

بسبب الحرب وكل ما أتمناه أن أعود إلى منزلي".
ويعكــس حديث الشــريف مــدى تدهــور األوضاع 
االقتصاديــة والمعيشــية في البلد الغنــي بالنفط 
بعد 9 سنوات من االضطرابات األمنية والصراعات 

العسكرية واالنقسامات المالية.
وتواصــل قــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر، 
هجماتها المســلحة على العاصمة الليبية طرابلس 
والتي بدأتها في إبريل/ نيســان، بهدف االستيالء 
عليها رغــم الهدنة التي تم توقيعها في برلين، ما 

فاقم األزمات االقتصادية والمعيشية في البالد.
وفي هذا السياق، قالت نائبة الممثل الخاص لألمم 
المتحــدة إلى ليبيا، ســتيفاني وليامــز، في مؤتمر 
صحافي فــي ميونخ، أمس األحد، "الهدنة في ليبيا 

واهية، والوضع االقتصادي يتدهور".
ويأتــي حديث في الوقت الــذي تعاني فيه حكومة 
الوفاق الوطني المعترف بها دوليا من ضائقة مالية 
بســب قفل قوات حفتر، المنشــآت النفطية وتكبّد 
البالد خســائر تناهز 1.4 مليار دوالر، حسب بيانات 

رسمية.
كل هذا دفع مصرف ليبيا المركزي إلى فرض مزيد 

من سياســات التقشــف وتخفيض اإلنفــاق العام، 
األمر الذي أثر سلبا على المرتبات والدعم، ما فاقم 

معيشة الليبيين.
وأعلن رئيــس وزراء حكومة الوفاق، فايز الســراج، 
أول من أمس، في مؤتمر صحافي، أّن ليبيا ستواجه 
أزمــة ماليــة وعجــزًا فــي ميزانية 2020، بســبب 
اســتمرار إغالق المنشآت النفطية من قبل جماعات 

موالية لحفتر.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بشــكل كبير منذ 18 
يناير/ كانون الثانــي عندما بدأت عمليات اإلغالق. 
وقالــت المؤسســة الوطنيــة للنفــط، الخميــس 
الماضي، إن إنتاج النفط الخام هبط إلى 163.684 
ألف برميــل يوميــا، وكان اإلنتاج قبــل الثورة عام 

2011 يبلغ نحو 1.6 مليون برميل يوميا.

وقال الســراج: باختصار... استمرار إغالق المنشآت 
النفطية ســيؤدي إلــى أزمة مالية وســتخفض الى 
مســتوياتها الدنيا". وأكد الســراج أن ليبيا خسرت 

أكثر من 1.4 مليار دوالر منذ بدء اإلغالق.
واستمر القتال في ليبيا على الرغم من دعوة روسيا 
وتركيــا لهدنة ابتداء مــن 12 يناير/ كانون الثاني 
الماضــي واجتماع قمــة دولي عقد فــي برلين في 
19 ينايــر/ كانون الثاني بهــدف الحد من التدخل 

الدولي.
وبســبب الحرب، لم تقر ليبيا حتى اآلن موازنة عام 
2020، ويتوقــع أن يصل العجز لمعدالت قياســية. 
وفــي هذا الســياق، قال أســتاذ االقتصــاد بجامعة 
مصراته، عبد الحميد الفضيل، إن إنتاج ليبيا للنفط 
لم يصل إلى مرحلة الصفر مند اكتشاف النفط في 

ستينيات القرن الماضي.
أوضــح الفضيل فــي حديثة لـ"العربــي الجديد" أن 
"اســتمرار الصرف مــن االحتياطي يعنــي انخفاض 
قيمــة العملة، وقد يكون هناك خيار لالقتراض من 
الخارج في حالة استمرار قفل الحقول النفطية لفترة 

طويلة".
وأوضــح أن هناك إجــراءات عنيفة ســتتخذ على 
صعيــد الجوانــب الماليــة والسياســة النقديــة 
فــي الفتــرة القادمة إذا اســتمر توقــف تصدير 
النفــط، فعلى األغلب ســيعمل البنــك المركزي 
في طرابلس على إيقاف عالوة األســرة بالدوالر، 
وسيفرض على الحكومة أن تعدل نفقاتها وتتبع 

سياسة تقشفية.
وتوقع مديــر مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، 
عبــد اللطيف التونســي، في تصريحات ســابقة أن 
تخّفض الموازنة بنحو %25 بالمقارنة مع الموازنة 

المقترحة للعام الحالي البالغة 50 مليار دينار.
وامتــدت الصراعــات إلى المؤسســات االقتصادية 
والماليــة إذ يوجــد فــي البالد مصرفــان مركزيان 
األول معتــرف به دوليا فــي طرابلس وأخر مواز في 
مدينة البيضاء )شرق البالد( تابع لحفتر، كما توجد 

مؤسستان للنفط أيضا.
وأكــد المحلــل االقتصــادي، أبــو بكــر الهــادي، 
لـ"العربــي الجديــد" أن البــالد علــى شــفا انهيار 
اقتصادي لعدة أســباب منها تعطــل إنتاج النفط، 
مــا يعني العــودة إلى نقطة الصفر وفشــل برنامج 

اإلصالحات االقتصادية.

نزيف االقتصاد الليبي: 9 سنوات من تعطيل النفط واالنقسامات المالية

االقتصادية - وكاالت
غضــب عارم ينتــاب كثيرًا مــن المواطنين في محافظــات صعيد مصر، 
بســبب ارتفاع فواتير الكهرباء بصورة مبالغ فيها رغم قلة االســتهالك 
الناتجــة مــن بــرودة الجــو وعــدم االعتمــاد علــى المــراوح واألجهزة 

الكهربائية، خالفًا لما يحصل خالل أشهر الصيف.
وقد هددت شــركة كهرباء الصعيد بتســطير محاضــر ضبط ورفع عداد 
الكهربــاء وقطع التيار عــن أي مواطن يقرر "عدم دفــع الفاتورة"، األمر 
الذي يفاقم أعباء المواطن المصري الذي أصبح يعاني من ارتفاع أســعار 

الفواتير، ووصف بعضهم تلك الفواتير بـ"السرقة العلنية".
كمــا تعاني دور العبادة من أزمة ارتفاع الفواتيــر التي يبادر المواطنون 
إلى جمع األموال من جيوبهم لسدادها، رغم مطالبة بعضهم بإعفاء دور 
العبادة منها، إال أن الشركة تصر على تحصيل الفواتير من دور العبادة.

وقد اعترف مسؤول في الشــركة بارتفاع الفواتير في قرى الصعيد خالل 
الشــهرين الماضييــن، مؤكدًا أن هنــاك تراكمًا من الشــهور الماضية، 
وأرجع السبب فى ذلك إلى موظف قراءة عداد الكهرباء وعدم مروره على 

المنازل، ليجد المواطن نفسه يُحاسَب على عدة أشهر مجتمعة.
وهــذا مــا أدخــل المواطــن العادي إلــى نطاق شــريحة أعلى، بحســب 
المســؤول، الذي أوضح أن هناك عجزًا فى موظفــي الكهرباء بعد إحالة 

عدد منهم إلى التقاعد وعدم تعيين بديل لهم خالل األشهر الماضية.
المســؤول الذي فضل عدم ذكر اســمه توقع اســتبدال العدادات بُأخرى 
مســبقة الدفع في قرى الصعيد إلنهاء أزمة فواتير الكهرباء، موضحًا أن 
زيادة أســعار الفواتير تمثل عبئًا إضافيًا علــى كاهل المواطنين، بخاصة 

محدودي الدخل غير القادرين على تحمّل تلك الزيادة.
وقد أبدى مئات المواطنين استياءهم من ارتفاع الفواتير إلى أرقام عالية 
جدا، حيث وجّه العديد منهم اللوم إلى شــركة الكهرباء لتحصيلها تلك 
األرقــام الكبيــرة والتي بدأت فــي ديســمبر/كانون األول ويناير/كانون 

الثاني الماضيين.

.

االقتصادية - وكاالت
اللبنانــي  الرئيــس  أكــد 
أن  الثالثــاء،  عــون،  ميشــال 
األزمــة االقتصاديــة والمالية 
التــي تشــهدها البــالد "قيد 
إلــى أن  المعالجــة"، مشــيرًا 
صندوق النقد الدولي سيقدم 

خبرته التقنية بهذا الصدد.
جــاء ذلك في لقــاء جمع عون 
األعلى  البريطاني  بالمستشار 
للدفــاع في شــؤون الشــرق 
السير جون  الجنرال  األوسط، 
لوريميــر، في قصر الرئاســة، 
بيــروت.  العاصمــة  شــرق 

ووفــق بيان للرئاســة تلقــت وكالة 
"األناضــول" نســخة منه، فقــد أبلغ 
عون لوريمير بأن "األزمة االقتصادية 
والمالية التي يعاني منها لبنان حاليًا 
موضع معالجة للحد من تداعياتها".

إلــى أن  اللبنانــي  ولفــت الرئيــس 
صندوق النقد الدولي "سيقدم خبرته 
التقنية في الخطة التي ستعتمد في 
هذه المعالجــة"، دون تفاصيل أكثر. 
كمــا أكــد أن األوضــاع المضطربة 
في عدد من دول الشــرق األوســط 
عمومًا، وفي ســورية خصوصًا، أثرت 
سلبًا على األوضاع في لبنان، متعهدًا 
بـ"العمــل على الحد مــن تداعياتها 

على الواقع اللبناني".
وشكر عون الحكومة البريطانية على 

الدعم الــذي تقدمــه للجيش وقوى 
األمن الداخلي، سواء في بناء األبراج 
ومشــاركة  والتدريــب  التجهيــز  أو 
ضباط فــي دورات فــي بريطانيا، أو 
عبر اســتحداث نظام جديد للمراقبة 
المرئية بواســطة الكاميرات وإنشاء 

غرف تحقيق نموذجية.
من جانبــه، نقــل الجنــرال لوريمير 
إلى عون التزام بريطانيا باالستمرار 
في دعــم لبنان، وخصوصــًا الجيش 
والقــوى األمنية، متمنيــًا أن يتمكن 
لبنان من تجاوز الظروف االقتصادية 

الصعبة التي يمر بها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
أعلنــت بريطانيــا عن تقديــم مبلغ 
يصــل إلــى 25 مليــون دوالر لدعم 
الجيش اللبنانــي بالفترة من 2019 

إلــى 2022، وهــو جــزء مــن الدعم 
المســتمر للمدافع الشــرعي الوحيد 

عن لبنان.
ويعانــي لبنــان أســوأ أزمــة ماليــة 
واقتصادية وذلك منذ سنوات الحرب 
األهليــة بيــن 1975 و1990. وبلغ 
ســعر صرف الدوالر األميركي الواحد 
في السوق الســوداء )غير الرسمية( 
2450 ليرة، بزيــادة 50 بالمئة عن 
ســعر الصرف الرســمي البالغ 1508 

ليرات.
األول  أكتوبر/تشــرين   17 ومنــذ 
احتجاجــات  لبنــان  يشــهد   ،2019
شــعبية تطالب برحيــل كل الطبقة 
يغلــق  كمــا  الحاكمــة،  السياســية 
متظاهــرون مــن آن آلخــر طرقــات 

رئيسية ومؤسسات حكومية.

عون: األزمة االقتصادية في لبنان قيد المعالجة فواتير الكهرباء "تنهب" 
جيوب أهالي صعيد مصر
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عربي ودولي

االقتصادية - وكاالت
توّقــع تقريــر صــدر اإلثنين، عن  مؤسســة 
"تريند فــورس" األميركيــة المتخصصة في 
أبحــاث التقنيــة، أن يــؤدي فيــروس كورونا 
إلى تراجع مبيعات الســيارات العالمية بنسبة 
%14، خالل الربع الجاري، وإلى نســبة تتراوح 

بين 25 و%30 في الصين. 
وحتــى اآلن، علقــت العديــد مــن شــركات 
الســيارات العالميــة عمــل مصانعهــا فــي 
الصيــن، ومن بينها هيونداي وكيا من كوريا 

الجنوبية، كما تراجعت أرباح نيسان.
وتوقــع التقريــر، أن يكون لفيــروس كورونا 
المتفشــي في الصين تداعيات مباشرة على 
خطــوط اإلمــداد وقطع الغيــار فــي العالم، 
خاصــة القطاعــات الخاصــة بتجــارة الســلع 
األولية وصناعة الســيارات التــي تعتمد على 
الســوق الصينية الرخيصة فــي صناعة قطع 
الغيار. وتمثــل الصين نحو %30 من مبيعات 

السيارات العالمية.
وحســب تقريــر "تريند فــورس" حــول تأثير 
فيــروس كورونا علــى قطاع الســيارات، فإن 
مبيعات السيارات في الصين ستتراجع بنسبة 

تتراوح بين 25 و%30 خالل الربع الجاري.
وحتــى اآلن، يحجم العديد من الصينيين عن 
زيارة معارض الســيارات أو التفكير في شــراء 

سيارة.  
هذا على الصعيد الصينــي، أما على الصعيد 
العالمي فتتوقع المؤسسة أن يؤدي الفيروس 
إلى تراجــع المبيعات العالمية بنســبة تصل 

إلى %14، خالل الربع الجاري من العام.
وتعتمــد العديــد مــن شــركات الســيارات 
العالمية على اســتيراد بعض المواد الداخلة 
في صناعة السيارات على الشركات الصينية.

كما تعد الصين من األســواق الرئيسية التي 
تمتص إنتاج الســيارات العالمــي. وتحتضن 

مصانع لكبرى شركات السيارات العالمية، 
كما تقوم بصناعة مكونات كثيرة لمصانع 

السيارات الموجودة في بلدان أخرى.
فولكس فاغن

قررت شــركة "فولكس فاغــن" األلمانية 
تأجيــل اســتئناف التشــغيل فــي بعــض 
مصانعهــا فــي الصيــن إلــى 24 فبراير، 
نتيجة مخاوف العدوى بفيروس "كورونا".

وقالــت الشــركة األلمانيــة اإلثنيــن، إن 
مشروع إنتاج السيارات المشترك مع شركة 
"ســياك موتورز" الصينية سيتم استئنافه 
في األســبوع المقبل، فيما بدأت الشركة 
بالفعل اإلنتاج في بعض مصانعها األخرى 
مثل خط إنتاجها المشــترك مع مجموعة 

"فاو".
يُذكــر أن عددا مــن الشــركات العالمية 
في الصين قررت تأجيل اســتئناف عمليات 
اإلنتــاج إلــى األســبوع المقبــل، إذ تلقى 
بعــض منهــا توجيهــات مــن الحكومــة 
الصينية لتنفيذ ذلك، مع اســتمرار تفشي 

الفيروس.
تأجيل "بكين للسيارات" ألجل غير مسمى

قــررت الصيــن تأجيــل معــرض بكيــن 
للســيارات السنوي، والذي كان من المقرر 
فــي أبريــل المقبل إلى أجل غير مســمى، 

وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقالت الجهة المنظمة للمعرض اإلثنين، 
إنها ستعلن في وقت الحق الموعد الجديد 
النعقاد المعــرض، بدًال من الموعد الذي 
كان محــددًا مســبًقا في الفتــرة من 21 

أبريل وحتى 30 من الشهر نفسه.
وفي األســبوع الماضي، تم إلغاء الملتقى 
العالمي للجواالت في مدينة "برشــلونة" 
اإلســبانية، وذلك بعد انسحاب عدد كبير 
من الشــركات خوًفا من اإلصابة بفيروس 

"كورونا".
من جانبها، حددت وكالة موديز للتصنيف 
االئتمانــي في تقريرها األخيــر عن الدول 
التــي ســتكون األكثــر تأثــرًا بالفيروس، 
والتي حددت من بينها تايوان وسنغافورة 

وفيتنام وماليزيا وكوريــا الجنوبية كأكثر 
الدول تأثرًا من تبعات الفيروس.

وكانت وكالة "فيتش" األميركية للتصنيف 
االئتماني قد حذرت، يوم الجمعة الماضي، 
من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" في 
الصيــن على قطــاع الســيارات العالمي، 
وقالــت إن مبيعات وإنتاج الســيارات من 

المتوقع أن ينخفض في جميع األسواق.
وأوضحت الوكالــة، أن الصين، التي تعد 
بؤرة فيروس "كورونــا"، تعد دولة رائدة 
فــي صناعة الســيارات العالمية، كما أنها 
تنافــس الواليــات المتحدة علــى المركز 

األول في سوق السيارات.
وبينــت فيتش، أن القيــود، التي فرضتها 
بكين على النقل وعلى اإلنتاج في مختلف 
الصناعات لوقف انتشار الفيروس، ستؤدي 
إلى انخفاض مبيعات الســيارات الجديدة 
في الصين وتعطيل اإلمــدادات في إنتاج 

السيارات العالمي.
ووفقــًا للوكالــة األميركيــة، فــإن معظم 
شــركات صناعة الســيارات فــي الصين، 
تعتزم اســتئناف اإلنتاج فــي غضون أيام 
قليلة، لكن االنقطاع في سالســل التوريد 
سيستمر حتى أواخر فبراير/شباط الجاري 
أو أوائــل مــارس/آذار المقبــل، حيــث إن 
مقاطعــة هوبــي الصينيــة، التــي ظهــر 
الفيــروس فيهــا، تمثل %8.8 مــن إنتاج 

السيارات في البالد.
وعــن مدى تأثيــر فيــروس "كورونا" على 
مصانع الســيارات في أوروبا، والسيما في 
ألمانيا، توقعت الوكالة انخفض مبيعاتها، 
حيث إن شركتي "بي أم دبليو" و"دايملر" 
ستبيع %30 من سياراتهما في الصين، أما 
"فولكس واجن" فتمثل الصين بالنســبة 

لها %40 من المبيعات.

كورونا يهدد مبيعات السيارات العالمية باالنخفاض 14 %

االقتصادية - وكاالت
رغم الصراعات والظروف االستثنائية الصعبة التي 
يواجهها العراق، شــهدت البالد تطــورًا في قطاع 
الزراعة، يدفعها نحــو االكتفاء الذاتي في عدد من 

المحاصيل الزراعية، حسب بيانات رسمية.
وأعلنت وزارة الزراعــة، أنها حققت االكتفاء الذاتي 

من محصول القمح وعدد من المحاصيل األخرى.
وقال وزير الزراعة، صالح الحسني، مؤخرا إن "الوزارة 
ورغم الظروف التي تمر بها البالد استطاعت خالل 

فترة قصيرة تحقيق االكتفاء الذاتي من القمح".
وأضــاف أن "الوزارة قامت أيضــًا بتصدير الفائض 
من الرمــان إلــى ألمانيا وســيكون لدينــا فائض 
مــن الطماطم المنتجة في البصــرة، والبطاطا في 

نينوى".
وحســب الجهاز المركزي لإلحصاء فإن "المســاحة 

المزروعة لمحصول القمح فقط حســب طريقة الري بالغمر لعام 
2019 بلغــت نحــو 6.331 مالييــن دونم وكانــت كمية اإلنتاج 
4.343 مالييــن طــن، في حيــن بلغت كمية المحصول حســب 

المناطق المطرية 947.047 ألف طن".
ومن جهته قال ســعد حاتم، الخبير في االقتصاد الزراعي واألمن 
الغذائي فــي المنظمة العربية للتنميــة الزراعية، في حديث مع 

"العربــي الجديد": "يمثل االكتفاء الذاتي الركن األهم في األمن 
الغذائي، إذ يتم توفير حاجة المواطنين من المواد الغذائية عن 
طريــق اإلنتاج المحلي، وكلما زادت نســبة االكتفاء كلما ارتفعت 

نسبة مساهمة اإلنتاج المحلي في توفير الغذاء".
وأضــاف أن "العــراق أســوة بالدول األخــرى ذو مــوارد متعددة 
ويسعى إلى زيادة نسبة االكتفاء الذاتي من المحاصيل المختلفة 

وخاصة الرئيسة وكذلك المنتجات الحيوانية".

وفي ســياق ذلك، قــال المتحــدث باســم الحكومة 
العراقية، ســعد الحديثــي، في تصريح، لـــ "العربي 
الجديد" إن "العراق اســتطاع على المستوى الزراعي 
تحقيق االكتفاء الذاتــي في نحو 25 محصوال زراعيا، 
إضافــة إلى 4 منتجــات حيوانية، وتم منع اســتيراد 
هــذه المــواد دعمــًا للمنتــج الوطنــي، فضــال عن 
تحقيق االكتفــاء الذاتي من مادة اإلســمنت، ودعم 
جهود صناعــات أخرى للوصول إلــى مرحلة االكتفاء 

مستقبال".
وفــي المقابــل، انتقــد المستشــار الزراعــي، عادل 
المختــار، تصريحــات الحكومــة بإعالنهــا االكتفــاء 

الذاتي في عدد من المحاصيل.
وقال المختار لـ"العربــي الجديد" إن "الرزاعة ال تزال 
تعاني من قلة الدعم وغياب التخطيط"، مشــيرا إلى 
أن الحكومــة ال تمتلــك أي رؤية مســتقبلية لتطوير 

القطاع".
وأضــاف أن وفرة اإلنتــاج خالل العام الماضــي، وتوقعات الوفرة 
الزراعيــة لهــذا العام، لم تكــن نتيجة تخطيط ودعــم للقطاع، 
بل بســبب تســاقط األمطار ووفرة المياه، متســائال هل تمتلك 
الحكومة القدرة على المحافظة على إنتاجية هذه المحاصيل في 

السنوات القادمة؟

تحسن زراعة العراق... اكتفاء ذاتي من القمح
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االقتصادية - وكاالت
قــال نائب رئيــس الهيئة المســؤولة عن 
األصــول المملوكة للدولة في الصين رين 
هونغ بين، الثالثاء، إّن أثر تفشــي فيروس 
كورنــا الجديدعلــى شــتى الصناعــات في 
البالد سيظهر باألساس في فبراير/شباط.
وأكد المســؤول، وفقــًا لوكالــة "رويترز"، 
إن أكثــر من %95 من الشــركات الخاضعة 
لســيطرة الحكومة المركزية في صناعات 
رئيســية مثل تكريــر النفــط واالتصاالت 

والكهرباء والنقل تعمل حاليا.
ويبلغ عدد العمال الصناعيين بالصين في 
قطاعات مثــل النقل والتعديــن نحو 200 
مليون حاليــًا، وفقًا لبيانــات اتحاد نقابات 

عمال عموم الصين.
عودة "فولكسفاغن" و"بي أم دبليو"

"فــاو- شــركتا  أعلنــت  الســياق،  وفــي 
فولكســفاغن" و"بــي إم دبليــو" اســتئناف 

أعمالهما في الصين بعد فترة إغالق طويلة إثر 
تفشي فيروس كورونا الجديد في البالد.

وقال وانغ كاي يوي، مســؤول فــي قاعدة إنتاج 
تشانغتشــون بالشــركة، إن أربعــة مــن أصل 
خمســة خطوط إنتاج في قاعدة تشانغتشــون 
اســتأنفت اإلنتاج يوم االثنين، وعاد ما مجموعه 

3825 عامال إلى العمل.
وبــدأ اإلنتاج في المرحلــة الثانية من قاعدة 
اإلنتاج فــي مدينة فوشــان بجنوبي الصين 

يوم الجمعة.
وقالت الشــركة وفقا لوكالة "شــينخوا" إنها 
ســتزيد من كفاءة اإلنتــاج لتعويض اإلنتاج 

المتأثر.

ويوجــد أربــع قواعد للمشــروع المشــترك 
لســيارات الركاب بين مجموعة فاو الصينية 
فــي  األلمانيــة،  فولكســفاغن  وشــركة 
مدن تشانغتشــون وتشــنغدو وتشــينغداو 

وتيانجين.
وســلمت شــركة "فــاو فولكســفاغن"، أكبر 
مشروع مشــترك للســيارات في الصين من 

حوالــي  الســيارات،  مبيعــات  حيــث 
2.13 مليون ســيارة في عام 2019.

كما اســتأنفت شــركة "بي أم دبليو 
بريليانس" لصناعة الســيارات، وهي 
مشــروع مشــترك بيــن شــركة بي 
أم دبليــو ومجموعة هواتشــن أوتو 
الصينيــة لصناعة الســيارات، عملها 
فــي مدينة شــنيانغ شــمال شــرقي 
الصين وسط تفشي فيروس كورونا 

الجديد.
وذكرت "بي أم دبليو بريليانس"، أن 
نحــو 20 ألف موظف بالشــركة عادوا 
إلى عملهم، ومن المتوقع اســتئناف 
اإلنتاج بشــكل كامل في المصنعين 
التابعين للشركة، اليوم الثالثاء، بعد 
القيام بالتجهيزات الضرورية للوقاية 

من المرض والسيطرة عليه.
وتســتثمر "بــي أم دبليــو" أكثــر مــن 
52 مليــار يوان )نحو 7.5 مليــارات دوالر( في 
شــنيانغ وانتهــت من بناء مصنعيــن لصناعة 
الســيارات ومنشــأة لتوليــد الطاقــة ومركــز 
للبحث والتطوير. وأصبحت الصين أكبر سوق 
لمبيعات ســيارات الشــركة فــي العالم، حيث 
تجاوزت المبيعات 720 ألف سيارة في 2019.

الصين: 95 % من الشركات الحكومية عادت للعمل

االقتصادية - وكاالت
تجددت في األردن حمالت مقاطعة 
السلع اإلسرائيلية، لحّث المواطنين 
على عدم شــراء أي مــن المنتجات 
المحتــل،  الكيــان  مــن  القادمــة 
وذلك في ســياق الحمالت الشعبية 

الرافضة للتطبيع.
وقال مناف مجلي الرئيس الســابق 
للجنــة مقاومة التطبيــع، لـ"العربي 
الجديد"، الثالثاء، إّن تجديد حمالت 
االحتــالل  مــع  التطبيــع  مقاومــة 
اإلســرائيلي وعــدم شــراء منتجاته 
"يأتــي في إطــار الرفض الشــعبي 
إلقامة أي نوع من العالقات مع هذا 
الكيان، وتأكيد رفض صفقة القرن 
التــي تســتهدف تصفيــة القضية 

الفلسطينية".
وأضــاف مجلي أّن مقاطعة الســلع 
اإلسرائيلية "ســالح ناجع لمقاومة 
قصــارى  يحــاول  الــذي  االحتــالل 

جهوده فتح األســواق العربية أمــام منتجاته، وإقامة 
عالقــات اقتصادية مع العديد من البلــدان العربية"، 
مشــيرًا إلــى أّن "المقاطعة أثــرت كثيرًا علــى الكيان 
المحتل وبالتالي ال بد من اســتمرار كافة الجهود في 
األردن والعالــم العربي لبقــاء خيــار المقاطعة فعااًل، 
وعــدم التراجع تحــت أي ظرف"، كاشــفًا أّن عددًا من 
الفعاليات سيتم تنظيمه خالل الفترة المقبلة لتفعيل 

المقاطعة.
وأطلقــت اللجنة الشــعبية لمقاطعة بضائــع االحتالل 
اإلســرائيلي في محافظة الكرك جنوب العاصمة عمان، 
والتي تضم فعاليات شــعبية وحزبية ونقابية، النســخة 
الثالثــة مــن حملتها التــي أطلقتها عــام 2017 لعدم 

تداول البضائع اإلسرائيلية المنشأ في أسواق الكرك.
وقــال بيان صادر عــن الحملة إنّها تهــدف إلى توعية 
التجــار بعــدم اقتناء البضائــع اإلســرائيلية  والمتاجرة 
بهــا، وحث المواطنيــن على عدم شــرائها باعتبار بيع 
وشــراء البضائع الصهيونية إســهامًا في تعزيز اقتصاد 
العدو الصهيوني، ال سيما وأن الكثير من هذه البضائع 
من إنتاج المســتوطنات التي أقامهــا العدو على أرض 
فلسطين تضييقًا على الشــعب الفلسطيني ومنعه من 

االنتفاع من موارد وطنه.
وكشفت أرقام رســمية أردنية عن تواضع حجم التجارة 
بيــن األردن واالحتــالل اإلســرائيلي، منذ عــام 2014 
وحتى اآلن، بما ال يتجــاوز 100 مليون دوالر خالل نحو 

5 سنوات.

ودعا رئيــس الملتقــى الوطني 
في الكرك محمد المعايطة، إلى 
"تعزيــز آليــات المقاطعة للعدو 
الصهيونــي الغاصب وال ســيما 
هذه المرحلة حيث صفقة القرن 
المشؤومة التي أطلقها الرئيس 

األميركي دونالد ترامب".
إقامة  بـ"عدم  المعايطة  وطالب 
أي شــكل من أشــكال التواصل 
مع العــدو الصهيوني بل وإلغاء 
كافــة اتفاقــات الســالم التــي 
أبرمت معه، ال سيما وأّن بعض 
بضائعه تتســرب ألســواق دول 

عربية بوسائل شتى".
اتحــاد  فــرع  رئيــس  وقــال 
بالكرك  األردنييــن  المزارعيــن 
عصمت المجالــي، إّن "مقاطعة 
واجبة  الصهيوني  العدو  بضائع 
أردنييــن  كمزارعيــن  ونحــن 
متضــررون كغيرنــا مــن دخول 
البضائع الصهيونية ألرض الوطن فهي تباع وتشــترى 

على حساب منتجنا الوطني".
وطالــب المجالــي الحكومة األردنية بمنــع دخول هذه 
البضائــع لألســواق األردنيــة ودعــم المــزارع األردني 
لتطويــر منتجه الزراعــي وتجويده، ليكون قــادرًا على 
منافســة البضائع الصهيونية في األردن وفي األسواق 

العالمية.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة الكرك خالد الحباشنة، إّن 
الغرفة "ســتتبنى دعوة المقاطعــة للبضائع والمنتجات 
الصهيونيــة، وســتعمل بــكل الوســائل المتاحة لدفع 
تجــار المحافظة إلى عدم اقتناء مثــل تلك البضائع في 

متاجرهم".

حمالت المقاطعة لسلع االحتالل تتجدد في األردن
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االقتصادية - وكاالت
أثــار إرســال اإلمــارات لباخــرة عمالقــة إلى 
سقطرى، على متنها آليات ومعدات عسكرية، 
مؤخــرًا، ثــم إعــالن تمــرد إحــدى الكتائــب 
العســكرية وإعــالن قائدها الــوالء للمجلس 
االنتقالــي المدعــوم إماراتيــًا، موجة ســخط 
شــعبي واحتجاجــات فــي الجزيــرة الواقعــة 
جنوب شــرق اليمن، وذلك لمطالبة الحكومة 
والتحالف بإيقاف العبث الذي تمارســه الدولة 

الخليجية.
وحــذروا مــن التجريــف المتواصــل لثــروات 
ومقــدرات الجزيرة اليمنية التــي تعيش على 
وقــع صــراع ســاخن، رغــم بعدها بمســافة 
شاســعة عن المناطق التي تدور فيها الحرب 
بيــن الحكومة الشــرعية وجماعة الحوثي في 

اليمن منذ خمسة أعوام.
وامتد غضــب اليمنيين إلى مواقــع التواصل 
االجتماعــي، إذ أطلــق ناشــطون علــى موقع 
تويتر حملة واسعة لكشف ممارسات اإلمارات 
في ســقطرى، والمطالبــة بطردها والتصعيد 
الدولــي لمحاكمتهــا علــى مــا اقترفتــه في 
الجزيرة التــي أصبحت مهــددة بالخروج من 
قائمة التراث العالمي بسبب هذه الممارسات.
"#اإلمارات_تنهب_ســقطرى"  وســم  وتحت 
غرد ناشــطون يمنيون، متهمين المســؤول 
حمــد  الجزيــرة،  فــي  الموجــود  اإلماراتــي 
المزروعي، باإلشــراف على أكبر عملية سرقة 
لثــروات الجزيرة الخالبــة والغنيــة بالموارد 
الطبيعية واألشجار النادرة واألسماك، وآخرها 
اصطيــاد وســرقة ســمك الشــروخ اليمنــي 
السقطري الشهير، أرقى وأغلى أنواع األسماك 

في العالم.
وطالب الســكرتير الصحافي السابق للرئيس 
األصــوات  برفــع  الرحبــي،  اليمنــي، مختــار 
للمطالبة بطرد المزروعي الذي دخل الجزيرة 
تحــت غطــاء العمل اإلنســاني، لكنــه يعمل 
ضمــن خلية أمنية للســيطرة علــى محافظة 
ســقطرى ونهب ثرواتها وشراء والء القيادات 

العسكرية واالجتماعية، حسب الرحبي.

بينمــا قال خالد باشــندق )40 عامًا( من أبناء 
ســقطرى فــي اتصــال هاتفــي مــع "العربي 
المواليــة  العســكرية  القــوات  إن  الجديــد" 
لإلمارات أغلقــت منذ أيام شــواطئ الجزيرة 
أمــام الصيادين اليمنيين مــن أبناء الجزيرة 
ومنعتهم من ممارســة عملهــم المعتاد في 
صيد الســمك، إلتاحة الفرصة أمام صيادين 
جُلبوا من اإلمارات لنهب األسماك المتنوعة 
التــي تتميز بهــا الجزيرة، وخصوصًا ســمك 
"الشــروخ" الذي يعد شهر فبراير/ آذار موسم 

اصطياده.
وكان شيخ مشايخ سقطرى، عيسى بن ياقوت، 
قــد أعلــن في بيــان اطلعــت عليــه "العربي 
الجديــد"، رفض التمرد علــى الدولة من قبل 
عناصر في كتيبة حرس الشواطئ وانضمامها 
إلــى مليشــيات المجلس االنتقالــي الجنوبي 
المتواصــل  والتجريــف  إماراتيــًا،  المدعــوم 

لثروات الجزيرة اليمنية ومقدراتها.
وتسببت الحرب حســب تقارير دولية ومحلية 
حديثــة فــي فقــدان المواطن اليمنــي ثلثي 
دخلــه نتيجة ارتفاع التضخــم وانهيار العملة 
وارتفاع نســبة الفقر إلى مــا يقرب من 70% 
ومعاناة نحو %80 من انعدام األمن الغذائي.

وفي الســياق، يــرى الخبير االقتصــادي عبد 
الفتــاح الحكيمي، أن ما يحدث في ســقطرى 
يندرج ضمن مخطط غامض وُضع قبل بداية 
الحــرب في اليمن التي أطلــق عليها "عاصفة 
الحــزم"، يشــمل أيضــًا المهــرة وحضرموت 
بصفتها مناطق متجــاورة ومتداخلة جغرافيًا 
وبحريــًا، إذ يهدف هذا المخطــط إلى تغيير 
المعالــم الحدودية المعتمــدة دوليًا بموجب 
اتفاقية ترسيم الحدود بين اليمن والمملكة 

في عام 2000 ونزع عالماتها.
أن  الجديــد"  لـ"العربــي  الحكيمــي  ويؤكــد 
التوغــل يفوق الخيال، ويجــري بصمت مريب 
من رئيس الدولة ورئيس الحكومة والبرلمان 
الذي يراد لعودتــه وفق اتفاقية الرياض بين 
الشــرعية واالنتقالــي أن يكــون شــاهد زور 
و)محلاًل( لالتفاقيات المشبوهة التي يُضغَط 

على الشرعية لتنفيذها.
ويأتي االستيالء على سقطرى حسب الحكيمي، 
في إطار مســاعي دولتي التحالف الســعودية 
واإلمارات إلنشاء مستعمرة اقتصادية نفطية 
وغازية وسياحية واستثمارية ضخمة تبدأ من 
مســافة 630 كيلو مترًا من الربع الخالي على 
حــدود المملكة وتختــرق 320 كيلو مترًا من 

المهــرة اليمنية فــي منطقــة "الخراخير" إلى 
ميناء وســاحل نشطون االســتراتيجي، مرورًا 
بســواحل وشواطئ ســقطرى إلى بحر العرب 
حيث تشــق منه قناة ميــاه بحرية خرافية إلى 

الربع الخالي )المليان( حسب تعبيره.
ويشــير إلــى أن المشــروع الذي أطلــق عليه 
)قناة العرب( ليتحول بعــد عاصفة الحزم إلى 
)قناة ســلمان(، كما يبدو، يمثل أبرز أولويات 
العصــف بمــا بقي لليمــن، وليس اســتعادة 
مــا ذهب من ســلطتها ونفوذهــا باالنقالب، 
واإلبقاء على شماعة شرعية الحكومة الراهنة 
والرئيــس هادي لتمرير مــا يريدون وتحميله 

نتائج أوزارهم العسكرية في اليمن.
من جانبــه، يقــول الباحث االقتصــادي، عبد 
الواحــد العوبلي، لـ "العربــي الجديد"، إن كل 
األحداث طوال خمس ســنوات تشــير إلى أن 
التحالــف العربي لــم يعمل لمصلحــة اليمن 
واالقتصاد اليمني، بل على العكس عمل على 
تقويــض اليمن من الســيطرة علــى موارده 
التي كان يمكــن أن تتجاوز الخمســين مليار 

دوالر خالل فترة الحرب الدائرة.
وكأن مبــدأ "التقيــة"، حســب العوبلــي، هو 
الحاضــر، وهــو مــا تطبقــه دول التحالف عبر 
إظهار الدعم للقضية اليمنية شــكليًا والعمل 

ضدها على أرض الواقع.
وقــدرت الحكومــة اليمنيــة خســارة مختلف 
قطاعات االقتصاد بنحو 50 مليار دوالر بسبب 
الحرب، بينما كشــفت مســودة خطة أوليات 
إعــادة اإلعمار والتعافي االقتصــادي للعامين 
2019 – 2020، عن خســائر أخرى بعشــرات 
المليــارات من الــدوالرات ناتجة عــن تدمير 
البنيــة التحتية للبــالد. ودمّر قصــف تحالف 
السعودية واإلمارات الذي كان أغلبه عشوائيًا 
عددًا من المدن اليمنية وأحدث أضرارًا بالغة 
فــي البنيــة التحتيــة، وأدى إلى تدهــور حاد 
بمنظومة الخدمات األساســية وخاصة المياه 
والكهربــاء والصحــة والتعليــم، إضافــة إلى 

تشريد نحو ثالثة ماليين نازح داخل البالد.

تصاعد غضب اليمنيين من نهب اإلمارات لـ"سقطرى"

االقتصادية - وكاالت
احتدمت حرب التصريحات، بين الحكومة الجزائرية ومربي الماشية، 
عقب تهديد وزارة التجارة باستيراد الماشية من دول الجوار لضبط 
األســواق خالل شــهر رمضان القادم، وفي المقابل هدّد المربّون 
برفع األســعار.ولم تجدِ تصريحــات وزير التجــارة الجزائري، كمال 
رزيق، المتعلقة بتوجه الجزائر نحو اســتيراد الماشية من موريتانيا 
وتشاد وحتى النيجر، لتموين األسواق خالل شهر رمضان، بدال من 

استيراد اللحوم الحمراء المجمدة.
وفــي هذا الصــدد، تمســك رئيــس الفدراليــة الجزائريــة لمربي 
الماشــية، جياللي عــزاوي بتصريحاته، والتي يؤكــد فيها كفاية ما 
يتــم ضخه من لحوم من مواش في األســواق، وعــدم حاجة البالد 
الســتيراد المواشــي. فما تملكه الجزائر من ثروة حيوانية، حســب 
عزاوي، يســد احتياجــات المواطنين مــن اللحوم الحمــراء اليومية 
وخالل المناســبات، وكل ما تحتاجه األســواق هو التنظيم، بدال من 
اللجوء إلى االســتيراد من دول جارة قــد تهدد 28 مليون رأس من 

الماشية المحلية باألمراض.
وحول الماشــية المنتظر استيرادها، أكد رئيس الفدرالية الجزائرية 
لمربي الماشــية، في حديثه مع "العربي الجديد" أن "الجزائر تملك 

أحســن ســالالت الماشــية عبر العالــم، وبالتالي قد نضيــع أمواال 
بالعملــة الصعبة لجلب لحوم ينفر منها المســتهلك في األســاس، 
وهو نفس ما كنا نعيشــه عند استيراد اللحم المجمد والذي ال يلقى 

إقباال في السوق".
وشــدد عــزاوي علــى أن "المواليــن )المربين( لم يكتفــوا بالكالم 
والتفرج فقط، بل ســيتخذون خطوات من شــأنها أن تهز األسواق 

لألسف، إن لم تتراجع الحكومة عن قرارها".
وحســب تقارير رســمية، بلغ اإلنتاج الجزائري من اللحــوم الحمراء 
خالل ســنة 2019 نحو 3 ماليين طن، باإلضافة إلى األنواع االخرى 
من اللحوم. وجاء ذلك في وقــت تزايد فيه الطلب الداخلي، ما دفع 
الحكومة إلى استيراد قرابة مليون طن سنويا من اللحوم المجمدة 

من البرازيل واألرجنتين.
ودفعــت تهديدات مربي الماشــية، بوزير التجــارة كمال رزيق، إلى 
اقتراح ورقة طريق جديدة، حسب ما علمته "العربي الجديد"، يتعهد 
بموجبها المربون بضخ كميات محددة من اللحوم طوال أيام شهر 
رمضــان، على أن يحدد ســعر الكيلوغرام الواحد مــن لحم الخروف 
بـ 800 دينــار )6.50 دوالرات(، عوض 1700 دينار )13.82 دوالرا( 
حاليــا، مع منح بعــض االمتيــازات الضريبية، ودعــم أكثر لألعالف 

تحسبا لعيد األضحى.
وحســب األمين العام لالتحاد العام للمزارعيــن الجزائريين، محمد 
عليــوي، فإن "القــول ببيع لحم األغنــام بـ 800 دينــار للكيلوغرام 
الواحــد، حقيقة موجــودة في المحافظــات المنتجة للماشــية، أما 
ارتفاع األسعار في باقي الواليات إلى غاية 1700 دينار فسببه وجود 
سلســلة طويلة من الوســطاء وعدم تنظيم األسواق، وليس نقص 

الماشية".
وأضــاف نفــس المتحدث أن "حالة الفوضى التي تعيشــها أســواق 
اللحــوم، ال تحتاج الســتيراد الماشــية وال للحــوم المجمدة، كما ال 
تحتاج إلى وضع سعر موحد للحوم، قد يقضي على اإلنتاج، بل الحل 

هو في وضع سياسية وطنية شاملة تُسير شعبة الماشية".
وفــي الجهــة األخــرى، دافع رئيــس المنظمــة الجزائريــة لحماية 
المســتھلك، مصطفى زبــدي، عن توجــه الحكومة نحو اســتيراد 
الماشــية من الدول المجاورة للشــريط الحدودي الجنوبي، واعتبر 
زبــدي في حديــث مع "العربــي الجديــد" أنه "قرار يخــدم مصلحة 
المواطن بالدرجة األولى، ومن يعترض على ھذا القرار لھم مصلحة 
شــخصية في عدم تطبيقه، بينما يعجز المواطن عن تلبية حاجاته 

من ھذه المادة.

الجزائر: مربو الماشية يهدّدون برفع األسعار
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رام اهلل- االقتصادية
الخلويــة  االتصــاالت  شــركة  وقعــت 
الفلســطينية "جوال" اتفاقيــة رعايتها 
االول  الفلســطيني  الوطني  للمنتخــب 
 ،2021-2020 للعــام  الســلة  لكــرة 
جــاء ذلــك خــال مؤتمر صحفــي عقد 
بمقر الشــركة في مدينة البيرة اليوم، 
األولومبيــة  اللجنــة  رئيــس  بحضــور 
رجــوب،  اللــواء جبريــل  الفلســطينية 
والمدير العام لشركة جوال عبد المجيد 
ملحم ورئيس االتحاد الفلسطيني لكرة 
السلة إبراهيم حبش، باإلضافة للعديد 

من الشخصيات الرياضية والوطنية.
ويأتي توقيع هذه االتفاقية تأكيدًا على 
دعم جوال للرياضة الفلســطينية بكل 
مكوناتهــا وأشــكالها، خصوصــًا كرة 
الســلة التي يتجه بها منتخبنا الوطني 
نحو العالمية بمشاركته في التصفيات 

المؤهلة لكأس أمم آســيا، حيث ستكون 
أول مبــاراة بيتيــة له ضمــن التصفيــات بتاريخ 
2020/02/24 ضــد الفريــق الســيريانكي على 

ملعب الجامعة العربية األمريكية بمدينة جنين.
في هذا الســياق، أكد اللواء جبريل رجوب أهمية 
اإلستحقاق الوطني الذي يتجه له منتخبنا الوطني 
لكرة الســلة بمشــاركته ببطولة كأس أمم آسيا 
خاصــًة بالتزامــن مــع المرحلة المفصليــة التي 
تمر بهــا القضية الفلســطينية، الفتــا إلى إن ما 
حققته الرياضة الفلســطينية من تطور على كافة 
األصعدة يشــكل ردا واضحا من أبنائنا وشــبابنا 
الرياضــي بــأن فلســطين وشــعبها ســيظلون 
يقاومون كل مــن مكانه محــاوالت االحتال في 

طمسنا وتهويد أرضنا، وهذا ما يفشل به دائمًا.
وأشــاد الرجــوب بجهود شــركة جــوال ودعمها 
المتواصــل لدعــم الحركــة الرياضيــة الوطنية، 
مؤكــدا على أن هــذا الدعم يؤكد وعي الشــركة 
بأهمية الرياضة واالســتثمار فيها، وأنه يعد دليا 
صادقــا على انتمائهم وشــعورهم بالمســؤولية 
تجــاه الرياضــة التــي تعد أحــد تجليــات الهوية 

الوطنية الفلسطينية.
كمــا أشــاد الرجــوب بجهــود طواقــم االتحــاد 
الفلســطيني لكــرة الســلة والتــي عملــت علــى 
النهــوض باللعبــة محليــا والوصــول بهــا إلــى 
المنافســة إقليميا ودوليا، مشددا في هذا السياق 
على أن االتحاد نجح في تحقيق انجاز كبير بتثبيت 

الملعــب البيتي الفلســطيني للمنتخب الســلوي، 
الفتــا إلــى أن الملعب البيتــي يعد أحــد تجليات 

الهوية الرياضية الوطنية الفلسطينية.
واختتــم الرجوب حديثــه آما التوفيــق للفدائي 
السلوي في مشواره بالتصفيات االسيوية، والذي   
سيستهلها الفدائي بمواجه نظيره  الكازاخستاني 

يوم 21 من الشهر الجاري.
من جانبه، أعرب عبد المجيد ملحم عن ســعادته 
برعاية المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة السلة 
مــا يؤكد رســالة جوال في االســتثمار بالشــباب 
الفلســطيني بكافة القطاعات ومــن ابرزها قطاع 
الرياضة والمســاهمة في ايصالها الــى العالمية 
ووضع بصمة في الماعب الســلوية الدولية، كما 

أشــاد بالقيادة الرياضية الفلســطينية التي 
وضعــت المنتخــب على خارطــة المنتخبات 
العالميــة، وأكــد االســتمرار والمســاهمة 
بتطويــر القطــاع الرياضــي الفلســطيني، 
موضحًا أن جوال ستبقى على عهدها بدعم 
الرياضة الفلســطينية بكل أشكالها، وأنها 
بصــدد التحضيــر لحملــة ضخمة تســاند 
المنتخب الفدائي الســلوي في االســتحقاق 
الهام الذي يقبل عليه خال األيام القادمة.

مــن جانبه رحــب إبراهيــم حبــش، باتفاقية 
رعاية جوال للمنتخب الوطني الســلوي خال 
مشاركته في بطولة كأس أمم آسيا، مضيفًا :" 
إن رعاية جوال لفدائي الســلة هو تاكيدٌ على 
مســاهمتها الفعالة في الرياضة الفلسطينية 
ودعم االســتحقاقات الوطنيــة التي يحصدها 
شبابنا في مختلف الماعب المحلية والدولية، 
ونحن نثق بقدرات منتخبنا في االســتحقاقات 
القادمــة"، مثمنــًا دور جوال في هــذا الدعم 
للســلة الفلســطينية، وتوجيه القيادة الرياضية 
التي ساهمت بوضع بصمة للمنتخب الوطني لكرة 

السلة في الماعب الدولية.
جوال راعــي الرياضة الفلســطينية وفرت الرعاية 
والدعــم لعدد كبيــر من الرياضــات وأهمها كرة 
القدم والســلة والطائــرة واليد خال الســنوات 
الماضيــة، إلــى جانــب رعايتهــا تجهيــز البنيــة 
التحتيــة لعــدد كبيــر مــن المنشــآت الرياضية، 
وتعتبر الســبّاقة بين شــركات القطــاع الخاص 
فــي مبادراتهــا ورعاياتها التي قوبلــت بالرضى 
والترحــاب مــن الوســط الرياضي الفلســطيني، 
إلــى جانب رعايتهــا الحصرية لمنتخبنــا الوطني 

"الفدائي".

جوال تقدم رعايتها للمنتخب الوطني لكرة السلة " الفدائي السلوي"

رام اهلل- االقتصادية
أفصحت شركة Ooredoo فلســطين عن نتائجها المالية 
األوليــة لعام 2019 محققًة صافي ارباح بقيمة 1.8 مليون 
دوالر خــال الربع الرابــع، في حين وصــل إجمالي صافي 
أرباح الشــركة للعام 2019 ما قيمته 1.1 مليون دوالر في 

ارتفاع ملحوظ للربحية للعام الثاني على التوالي.
حققت الشــركة خــال الربع الرابع من العــام 2019 نموًا 
فــي ايراداتهــا بقيمــة %9 مقارنــة بنفس الفتــرة للعام 
2018 لتصــل قيمتها إلى 26.5 مليــون دوالر. أما األرباح 
التشــغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد واالستهاكات 
واإلطفــاءات )EBITDA( قد بلغ 8.7 مليــون دوالر مقابل 
7.2 مليون دوالر، بنســبة زيادة %20 عن ذات الفترة من 

العام الماضي.
وأظهــرت جميــع المؤشــرات الرئيســية لنتائج الشــركة 
نمــوًا مميــزًا في عــام  2019 ككل. حيث شــهدت قاعدة 
المشــتركين ارتفاعًــا لتصل إلى ما يزيد عــن 1.3 مليون 
مشــترك في نهاية العام بنسبة زيادة %3 عن عام 2018. 
كما وبلغت إيرادات الشركة 99.4 مليون دوالر، أما األرباح 
التشــغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد واالستهاكات 
واإلطفــاءات )EBITDA( بلغ 30.0 مليون دوالر، بنســبة 

زيادة %14 مقارنًة مع ذات الفترة عن العام الماضي.
وتعقيبًا على اإلفصاح األولي لشركة Ooredoo فلسطين، 
قال رئيســها التنفيذي د. ضرغام مرعي: "خال الســنوات 
الماضية حققنا نقلة نوعية في اداء الشــركة ومكانتها في 
الســوق الفلسطيني، وها نحن نجني ثمار هذا الزرع رويدًا 
رويــدًا، إذ أننا حققنــا نموًا كبيرًا  في األرباح التشــغيلية 

)EBITDA( وفي صافي األرباح واستطعنا تحقيق نمو جيد 
في األرباح الصافية للعام الثاني على التوالي.

وقــد أفاد د.مرعي: "شــهدت نتائج الشــركة للعام 2019 
نموًا واضحًا في األداء نتيجة مسيرة التحول اإلستراتيجي 
الذي خاضته الشــركة خال األعوام األخيــرة في الجوانب 
التجاريــة واإلداريــة والماليــة، أهمهــا: إدارة الحمــات 
والعروض بما يتناسب مع احتياجات المشتركين باإلضافة 
إلــى إدارة التكاليف وترشــيد المصاريــف وتوجيهها نحو 

القنوات الربحية بما يتائم مع األداء العام للشركة".
وبيــن د. مرعــي أن اإلدارة التنفيذية بذلت جهودًا كبيرة 
طيلــة الســنوات األخيــرة لتصــل لهــذه النتائــج المالية 
اإليجابيــة، حيــث أن 2019 هو العام الثانــي على التوالي 

الذي تحقق خاله الشركة أرباحًا صافية.
وقال: "إن هذه النتائج تترجم رضا المشــتركين، ورشــادة 
القــرارات واإلســتراتيجيات التي تتخذها الشــركة، والتي 
ما كان لهــا أن تبصر النجاح لوال الثقــة التي يمنحنا إياها 
مجلس اإلدارة، ونطمح أن نســتمر بالمســاهمة في ريادة 
قطــاع االتصــاالت وتقديم أفضــل العــروض والخدمات 

لمشتركينا".
ووجه د. مرعي الشــكر للمســتثمر المؤســس في شــركة 
Ooredoo فلســطين، صندوق اإلســتثمار الفلســطيني، 
والمســتثمر االكبــر مجموعــة Ooredoo العالميــة، على 
الجهد الكبير الذي يبذولنه في مســاندة الشركة للحفاظ 

على هذا األداء المميز.
المشترك أوال

وفــق  عملهــا  علــى  دومًــا   Ooredoo وتؤكــد شــركة 

استراتيجية وضع المشــترك أواًل، من خال مواكبة كل ما 
هو حديث في عالم االتصاالت، االمر الذي يجعل الشــركة 
تعمل دومًا على االســتثمار بالشبكة باإلضافة إلى رقمنة 
خدمــات العناية بالزبائــن وتقديم العديــد من الحمات 

والعروض التنافسية،
وعلــى صعيد آخر فقــد اســتمرت Ooredoo بالتفوق في 
مؤشر رضا المشتركين CSAT ومؤشر الترويج NPS على 
جميع الشركات العاملة في فلسطين، وذلك بحسب دراسة 

خارجية أجرتها شركة عالمية مستقلة.
وتعقيبا على ذلك ' أوضح د. مرعي "تنتهج Ooredoo مسار 
التحول الرقمي، لمواكبة احتياجات المشتركين وفق احدث 
المعايير وأعاها، مســتفيدة بذلك مــن الخبرات العالمية 
التي اكتسبتها من شــركة  Ooredooاالم وباقي شركات 

المجموعة لوضعها بين يدي المشترك الفلسطيني".
معلومات عن  Ooredooفلسطين

شــركة Ooredoo فلســطين هي إحدى شركات مجموعة 
االتصــاالت  مجــال  فــي  الرائــدة  العالميــة   Ooredoo
واالنترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات االتصاالت 
المتنقلــة بأحــدث المعــدات والتكنولوجيــا، وقد صممت 
تلــك الخدمات لتلبيــة احتياجات المشــتركين من األفراد 
والشــركات. وتعتبــر شــركة Ooredoo فلســطين مــن 
الشــركات التي تولي أهمية كبيــرة للمجتمع الذي تعمل 
فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، 
وإيمانهــا بقدرتها على تحفيز التنمية البشــرية من خال 
االتصــاالت، في مســاعدة أفراد المجتمعــات على تحقيق 

أقصى تطلعاتهم.

Ooredoo فلسطين تحقق أرباحًا صافية بقيمة 1.8مليون دوالر في الربع الرابع
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رام اهلل- االقتصادية
 أعلنت مجموعة بنك فلســطين عن 
المنتهية  الموحــدة  المالية  نتائجها 
للعــام 2019 محققة أرباحــًا قيمتها 

38.9 مليون دوالر أمريكي.
وقال هاشــم الشــوا، رئيس مجلس 
إدارة المجموعــة بــأن النتائــج التي 
تحققــت كانت مرضية نظرًا للظروف 
اإلقتصادية والسياسية الصعبة التي 
عاشــتها فلســطين في ظــل األزمة 
الماليــة التــي حلت علــى اإلقتصاد، 
ألمــوال  إحتجــازًا  شــهدت  والتــي 
المقاصة ألكثر من 6 أشــهر متتالية، 
ومــا نتج عنها من مشــاكل ســيولة 
وتراكم المتأخرات، واســتمرار تراجع 
المنــح والمســاعدات الخارجية، مما 
أثر ســلبًا على نمــو الناتــج المحلي 
فــي فلســطين وكافــة المؤشــرات 

االقتصادية.
وقــال الشــوا بأنه وبرغــم التحديــات الجمة التي 
واجهها االقتصــاد الفلســطيني إال أن المجموعة 
حققت ارتفاعًا في غالبية البيانات والنتائج المالية. 
فقــد ارتفعــت قيمــة الموجــودات لمجموعة بنك 
فلسطين بحوالي 610 مليون دوالر لتصل الى 5,2 
مليار دوالر بعد أن كانت 4,6 مليار دوالر وبنســبة 
نمو بلغــت %13. كما ارتفعت ودائــع العمالء بما 
يزيــد عن 381 مليــون دوالر لتصل الى 4.1 مليار 
دوالر بعد أن كانت 3.7 مليار وبنســبة نمو بلغت 
%10.2، وهو ما يشير الى ثقة العمالء والمودعين 

بالخدمات المتكاملة التي تقدمها المجموعة.
وأضــاف الشــوا بــأن التســهيالت االئتمانية في 
المجموعة صعدت كذلك بنســبة %11 لتصل الى 
حوالــي 3 مليارات دوالر بعــد أن كانت 2.6 مليار. 
كمــا ارتفعت حقوق المســاهمين فــي المجموعة 
لتصــل الــى 430.6 مليــون دوالر بنســبة بلغت 
حوالــي %4 علمًا بــأن رأس المــال المدفوع ارتفع 
أيضًا ليصل الى 204 مليون دوالر بنسبة %2، مما 

يعزز المالءة والسالمة المالية للبنك.

وعبــر الشــوا عن رضــاه عــن النمو الــذي حققته 
مجموعة بنك فلســطين خالل العــام الماضي في 
عملياتها التشــغيلية والتي أشارت الى النمو الوارد 
فــي جميــع المؤشــرات والبيانات المالية بنســبة 
وصلــت الى ما يزيد عن %13 وهي نســبة مرضية 
ومتميزة، مشــيرًا إلــى أن األربــاح الصافية تأثرت 
بعد تخصيــص مبالغ من اإليرادات تحت مســمى 
مخصصــات تدني تســهيالت ائتمانيــة كجزء من 
التعليمات الصادرة عن ســلطة النقد التي تســاعد 
فــي التحوط لمواجهــة المخاطــر اإلئتمانية أو أي 

صدمات مستقبلية.
وقال الشــوا بأنه ونظرًا لهذه النتائج، فإن مجلس 
إدارة بنك فلســطين سينعقد في الـ 27 من شباط 
الجاري ســيبحث نســبة التوزيعات التي ســيوصي 
بها الــى الهيئة العامــة إلقرارها والذي ســيتحدد 
موعده في اجتماع مجلس اإلدارة القادم. وبحسب 
الشــوا فقد أبدى العديد من المؤسســات الدولية 
اهتمامــًا للدخــول فــي الســوق الفلســطيني عبر 
االستثمار والشــراكة مع بنك فلسطين في العديد 
مــن المشــاريع التنمويــة. موضحــًا بأن الســوق 

الفلســطيني ما زالت ســوقًا واعدة نظرًا ألن نسبة 
كبيرة مــن المواطنين في فلســطين ال يمتلكون 

حسابات مصرفية.
من ناحيته، أشار رشــدي الغالييني مدير عام بنك 
فلســطين بأن البنك ســجل إنجــازات عديدة على 
صعيد العمليات التشــغيلية والمشاريع خالل العام 
2019، وقــال بــأن المجموعــة تمتلــك محفظــة 
قــروض متنوعة تغطي كافة الشــرائح االقتصادية 
واالجتماعيــة ولهــا الحصــة األكبــر فــي الســوق 
الفلســطينية، حيــث اســتطاع أن ينمــو من خالل 
كفــاءة توظيفاتــه والتنوع من منتجاتــه وخدماته 
المصرفيــة التــي يقدمهــا، باإلضافة الــى كفاءة 
ضبــط المصاريف التشــغيلية. حيــث نمى صافي 
الفوائد والعموالت من األعمال البنكية الرئيســية 
بنسبة %4 نتيجة لتحســين العائد واإلدارة الجيدة 
لتكلفــة مصادر األمــوال، وهو ما يفســر النمو في 
مختلــف المؤشــرات الماليــة، والتــي مــن أبرزها 
النمو في األرباح التشــغيلية والموجودات والودائع 

والتسهيالت اإلئتمانية.
وأكد الغاليينــي على متانة المركــز المالي نتيجة 

وســيولته  موجوداتــه  لقــوة 
كفاءته  الــى  باإلضافة  المرتفعــة 
التشــغيلية حيــث اســتمر البنــك 
بالحفاظ على معدل سيولة بنسبة 
%72 في ظل مؤشرات الركود في 

السوق الفلسطيني.
وقــال الغاليينــي بأن البنــك ركز 
خــالل العــام الماضي علــى انجاز 
العديــد مــن البرامــج التــي تعزز 
مقوماتــه اإلداريــة والفنيــة، فقد 
خطى خطوات كبيــرة على صعيد 
تنظيــم الهيكلــة اإلدارية إلدارات 
ودوائــر وفروع البنك بما ينســجم 
مــع التطورات الحاصة على أنظمة 
الخدمــات المصرفية حــول العالم 
وهو ما ســينعكس على األداء في 
العام الجــاري. باإلضافة الى ذلك 
فقــد انجــز العديد من المشــاريع 
الخاصــة بتحقيق درجــات أعلى في 
الشــمول المالي عبر تطوير األدوات التكنولوجية 
وتطبيقات الخدمات المالية على الهواتف الذكية، 
واإلهتمام ببرامج األطفال والشباب والنساء، ونشر 
التوعية حول االســتفادة مــن الخدمات المصرفية 
في المناطق المهمشــة وتعزيــز التوجه للحصول 
علــى الخدمــات بشــكل الكترونــي دون الحضور 
الشــخصي الى الفروع. فضاُل عن إطالق المحفظة 

 .PalPay اإللكترونية قريبًا من خالل شركة
وختــم الغاليينــي حديثــه بــأن البنــك يعمل الى 
جانب مجتمعه الفلســطيني وال ينسى مسؤولياته 
تجــاه القطاعــات التنموية المختلفــة انطالقًا من 
مسؤوليته االجتماعية التي يخصص لها ما نسبته 
%5 مــن أرباحه لدعم جوانبها في مجاالت التعليم 
والصحــة وغيرها. كما أشــاد الغاليينــي بالجهود 
التي تبذلها ســلطة النقد الفلســطينية في سبيل 
تعزيز االســتقرار المصرفي وتكريــس نظام مالي 
قوي ومتين. كما ثمن الدور الذي قامت به أســرة 
البنــك خالل العام الماضي مــن والء وانتماء تجاه 
البنك في سبيل خدمة عمالء البنك بأفضل طريقة.

مجموعة بنك فلسطين تحقق أرباحًا بقيمة 38.9 مليون دوالر خالل العام 2019

رام اهلل- االقتصادية
 أعلنت مجموعة االتصاالت الفلسطينية عن نتائجها المالية 
لعــام 2019، حيث تراجع صافي الربح العائد الى مســاهمي 
الشركة االم الى 64.0 )مليون دينار أردني(، مقارنة بـ 67.1 

)مليون دينار أردني( للعام الماضي.
وأقــر مجلــس إدارتهــا كذلك عقــد اجتماع هيئتهــا العامة 
العادي وغير العادي لمساهميها، يوم الثالث والعشرين من 
شهر اذار من العام 2020، في مدينة رام اهلل وعبر االتصال 
المرئــي مع غزة، كمــا قرر المجلــس رفع توصيتــه للهيئة 
العامــة بتوزيــع اربــاح على المســاهمين بقيمة 40 قرشــًا 

للسهم الواحد بمجموع 52.7 مليون دينار أردني.
وفي هذا السياق أعرب رئيس مجلس إدارة المجموعة صبيح 
المصــري عن ارتياحــه من النتائج التــي حققتها المجموعة 
خالل العام الماضي رغم كل االحداث التي عصفت بالمنطقة 
واالنتكاســات المتتالية التي عايشــها االقتصاد الفلسطيني 
والتــي كان أبرزهــا احتجاز االحتــالل االســرائيلي للعائدات 
الضريبية الفلسطينية وهو ما أثر بشكل مباشر على مختلف 

قطاعات االقتصاد.
واعتبر المصري أن هذه النتائج إنما جاءت بفعل االستراتيجية 

المرنة التي تتمتع بها شــركات المجموعــة وقدرة إداراتها 
التنفيذية على إدارة نشــاطها االقتصادي واالســتثماري في 
فلســطين والحيوية واالبتكار وخلق الفرص البديلة للحفاظ 
علــى الموقع القيــادي المتين في االقتصــاد، والحفاظ على 

القيمة المالية والمعنوية للسهم.
وتابع المصري إن السياسة االستثمارية في المجموعة تركز 
على فتح نوافذ اســتثمارية متنوعة توســع شريحة الخدمات 
التكنولوجية، كافتتاح أكبر مركز للبيانات لشركة االتصاالت 
واالســتثمار في شــبكة الجيل الثالث لجوال، وغير ذلك من 
المشاريع التي تعزز التنوع في مصادر الدخل، خاصة في ظل 

التطورات والتقلبات التكنولوجية المتسارعة.
مــن جهته قال الرئيس التنفيــذي للمجموعة عمار العكر إن 
طواقــم المجموعة وكعادتهــا كانت على قدر المســؤولية 
وعلى قــدر ثقتكم بها، حيث أنها تمكنــت من الحفاظ على 
الصــدارة، ســواء على صعيــد الخدمات المقدمــة للجمهور 
أوعلــى صعيد الفــرص االســتثمارية والمشــاريع التنموية 
والرياديــة التــي نقــوم بتنفيذها عبــر برامج المســؤولية 
االجتماعية والتي بلغت نســبتها ما يقارب %10 من نســبة 

األرباح الكلية.

وتابــع العكر قائــاًل "تمكنــت المجموعة، فــي ذات الوقت، 
مــن التوصل إلى المعادلة الدقيقة فــي الحفاظ على حقوق 
المســاهمين وإيراداتهم، والوقوف إلى جانب مشــتركيها، 
واتخــاذ سلســلة من االجــراءات لنتجــاوز مع شــعبنا االزمة 

المالية التي مررنا بها خالل العام الماضي. 
وشدد العكر على أن ذلك كان بالتوازي مع سياسات التطوير 
والنمو في المجموعة وشــركاتها، فكنّــا دائما في الصدارة 
علــى مختلــف االصعدة، ســواء كانــت خدمــات االتصاالت 
الخلوية، أو خدمات االنترنت، أو خدمات الجيل الثالث والتي 
تمكنا مــن خاللها من التصدي لخدمــات الجيل الرابع التي 
تنافسها فيها الشركات اإلسرائيلية، وأصبحت هذه الخدمة 
أساســية لدى مســتخدمي شرائح جوال، واســتطعنا بالفعل 
تقديم الخدمة األفضل والجودة األعلى مع السعر األفضل. 

وتطــرق العكــر إلــى اســتمرار اســتباحة االحتالل للســوق 
الفلســطينية بطريقة غير شرعية، من خالل انتشار الشرائح 
التابعة للشــركات االســرائيلية، مشــددًا على ضرورة اتخاذ 
التدابيــر الالزمة لتفعيــل القانون وتجريم هــذه الظاهرة، 
ومحاســبة الذين يقفون خلفها، بســبب الضرر الكبير الذي 

تلحقه باالقتصاد الفلسطيني.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تعلن نتائجها المالية االولية للعام 2019
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رام اهلل- االقتصادية
أعلن بنك فلســطين اإلثنيــن الموافق 
حملــة  إطــاق  عــن   2020/02/17
إعامية لتشــجيع المجتمع الفلسطيني 
على جمع التبرعات لمســاعدة األطفال 
مــن ذوي اإلعاقــة تحت عنــوان "كلنا 
سوا" عبر شــركائه اإلعاميين وأدواته 
اإلعانية المختلفة على هامش ماراثون 
فلســطين الدولي بالشراكة مع جمعية 
الهــال األحمر الفلســطيني، ومنظمة 
األمم المتحدة، والمجل األعلى للشباب 

والرياضة.
وجاء هــذا اإلعان خال مؤتمر صحفي 
عقــد في مقر المركز الرئيســي لإلدارة 
العامــة لبنــك فلســطين فــي مدينــة 

رام اهلل بمشــاركة رشــدي الغايينــي مدير عام 
بنــك فلســطين، وجيمــي مكغولــدرك، منســق 
الشــؤون اإلنســانية لألمم المتحدة في األراضي 
الفلســطينية، جينيفيف بوتين، الممثلة الخاصة 
لمنظمة اليونيســف في دولة فلسطين، ومأمون 
عباســي نائب مدير عام جمعية الهــال األحمر، 
وإعتدال اســماعيل، مدير عام ماراثون فلسطين 
الدولــي.  وبحضــور عدد مــن المســؤولين في 
جمعية الهال األحمر الفلسطيني، ومنظمة األمم 
المتحدة، واليونيســيف، وبنك فلســطين، وحشد 

من اإلعاميين والصحفيين.
تحضيــرات  هامــش  علــى  الحملــة  وســتنطلق 
وفعاليات ماراثون فلســطين الدولي للعام 2020 
الذي ينظمه المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
في الســابع والعشــرين من آذار القادم بمشاركة 
مــن  والرياضييــن  والعــداءات  العدائيــن  آالف 
مختلــف دول العالــم. وبهدف تشــجيع المجتمع 
الفلســطيني والرياضيين والعدائين إلى الركض 
خال الماراثون من أجل تحقيق أهداف إنســانية 
نبيلة وتشــجيع المجتمع أيضًا على التبرع لصالح 

األطفال من ذوي اإلعاقة في فلسطين.

مــن ناحيته، عبر رشــدي الغاييني عن ســعادته 
إلطــاق هذه الحملة، مشــيرًا إلى أنهــا ما كانت 
لتجــد النور لــوال وجود شــركاء مميزيــن يؤمنوا 
بخدمة مجتمعنــا عبر إطاق مزيــد من الحمات 
لدعــم االطفــال ذوي اإلعاقــة والنســاء وغيرهم. 
موضحًا بأنها ليست المرة األولى التي يبادر فيها 

البنك مع شركائه إلطاق حمات مثلها.
وسرد الغاييني عددًا من الحمات اإلنسانية التي 
أطلقها البنك لألطفال من ذوي اإلعاقة الســمعية 
بعنــوان "بدي اســمع"، وذلك لتوفير الســماعات 
الطبية بالشراكة مع الهال األحمر واستفاد منها 
مئات األشــخاص، باإلضافة الى حملــة أخرى مع 
الشــريك الثقافــي "الثاثي جبــران" "ومركز دنيا 
الورام النساء" اتوفير عيادة وردية متنقلة للكشف 
المبكر عن سرطان الثدي والتي ساهمت في انقاذ 

حياة العشرات من النساء الفلسطينيات.
وقــال الغاييني بــأن بنك فلســطين يؤمن بأن 
مســؤوليته اإلجتماعية ليســت فقط المســاهمة 
الماليــة التــي يخصصهــا مــن أرباحــة والبالغة 
%5، وإنما بناء شــراكات مع مؤسســات المجتمع 
المحلي، مشددًا على أن ما يميز هذه الحملة هذا 
العام، أنها ســتكون ضمن فعاليــة رياضية هامة 

ننتظرهــا كل عام، فماراثون فلســطين هو حدث 
غني بالمشــاركة  الدولية، وهو فرصة لنطلب من 
الرياضيين والعدائيــن للركض من أجل األطفال 
ذوي اإلعاقة. كاشــفًا في الوقت ذاته عن مشاركة 
ما يزيــد عن 200 موظــف وموظفة مــن البنك. 
مقدمًا شــكره لجميع الشــركاء الذين سيساهموا 
معنا فــي انجاح هــذه الحملــة وفــي مقدمتهم؛ 
منظمــة االمم المتحــدة، واليونيســيف، وجمعية 
الهــال األحمــر الفلســطيني، المجلــس األعلى 

للشباب والرياضة.
بدوره تحدث جيمي مكغولدرك، منســق الشؤون 
اإلنسانية لألمم المتحدة في األراضي الفلسطينية 
" أن الشراكة بين األمم المتحدة وبنك فلسطين 
هي مثال واضح علــى أهمية التعاون بين القطاع 
الخاص والمؤسسات العاملة في القطاع اإلنساني 
للتوعية بحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة في دولة 
فلســطين". واكــد مكغولدرك على ضــرورة دعم 
األطفــال ذوي اإلعاقة في نيــل حقوقهم وتحقيق 

طموحاتهم بأمان وكرامة".
من جانبــه قــال مأمون العباســي، بــأن جمعية 
الشــراكة  تقــدر  الفلســطيني  األحمــر  الهــال 
والتعاون القائم مع بنك فلســطين، والتي تصب 

في إطار مبادرات مجتمعية تستهدف الفئات 
المهمشة في المجتمع كمبادرة اليوم التي 
سيســتفيد منهــا األشــخاص ذوي االعاقة 
الذين تقــدم لهم الجمعية خدمات تأهيلية 
مختلفة بصفتها مــن أكبر المزودين لهذه 
الخدمــات لفئة ذوي اإلعاقة في فلســطين. 
وتمنى العباســي على المؤسســات األخرى 
فــي القطــاع الخاص بالســير علــى خطى 
بنــك فلســطين ودعــم الخدمــات اإلغاثية 
واإلنسانية للجمعية الوطنية في فلسطين.

مــن ناحيتهــا، أعربــت الســيدة جينيفيف 
بوتين، الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف 
في دولة فلسطين عن سعادتها بأن تكون 
منظمة اليونيســيف جزءًا من هذه الحملة. 
مشــيرة إلى أنها تتطلع إلى تقديم أكبر قدر 
مــن المســاعدة الممكنة لألطفــال ذوي اإلعاقة 
من خال التبرعات التي ســيتم جمعها خال هذه 

حملة كلنا سوا".  
أما السيدة اعتدال اسماعيل، فقد أكدت على أن 
ماراثون فلسطين الدولي الذي ينظم سنويًا في 
مدينة بيت لحم، والذي ســينطلق يوم الســابع 
والعشــرين مــن آذار القــادم من امام ســاحة 
المهد، سيشــجع المبادرات الفردية والجماعية 
التي تعزيــز  المفاهيم والقيم اإلنســانيةـ، وأن 
الركــض ألهداف نبيلة مجتمعية وإنســانية في 
فعاليات الماراثون هو غايتنا التي نســعى اليها 
بالتعــاون مــع الشــركاء فــي القطــاع الخاص. 
مؤكدة على أن بنك فلســطين تمكن من خال 
هــذه المبادرة مــن لفت االنتباه الــى الجوانب 
االنســانية عبر دعوتــه للركض فــي الماراثون 
لصالح ذوى االعاقة. مشيرة الى انها تتطلع الى 
المزيــد من التعــاون والمبادرات في الســنوات 
القادمــة مــا بيــن المجلــس األعلى للشــباب 
والرياضة وبنك فلسطين. وهذا سيشجع الجيمع 
في السنوات القادمة للمبادرة في تنفيذ واقامة 
حماالت مشابهه  ضمن المسؤولية المجتمعية.

بنك فلسطين يعلن عن حملة تبرعات لمساعدة األطفال ذوي اإلعاقة على هامش ماراثون فلسطين الدولي

رام اهلل- االقتصادية
وقــع بنك فلســطين األربعــاء الموافق 
2020/02/12 في مقر المركز الرئيسي 
لإلدارة العامة بمدينــة رام اهلل اتفاقية  
مع المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
لرعاية ماراثون فلسطين الدولي للعام 
2020، والذي ســيتم تنظيمه في شهر 
آذار المقبــل بمشــاركة آالف العدائين 
والعداءات والرياضيين من مختلف دول 

العالم.
ووقع االتفاقية كل من رشدي الغاييني، 
المديــر العام لبنك فلســطين، وعصام 
القدومي، األمين العام للمجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة، وبحضــور اعتدال 
إســماعيل مدير عام الماراثون، وناصر 
باكير مدير إدارة أعمال الشركات وعدد 

من ممثلي البنك ومسؤوليه.
مــن جانبه، عبــر رشــدي الغاييني، مديــر عام بنك 
فلســطين عن فخره بالشــراكة مــع المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة ال ســيما فــي رعايــة ماراثــون 
فلســطين الدولي الذي بدأ يتــرك بصمة مميزة في 

األحــداث الرياضيــة خصوصًا بأنه يحظى بمشــاركة 
محلية وعربية ودولية إضافة إلى مئات الشــباب من 
مختلف محافظات الوطن. وأشــاد الغاييني بالجهود 
التــي يبذلهــا المجلس األعلــى للشــباب والرياضة 
مضيفــًا بأن هذه النشــاطات تعزز صورة فلســطين 

والرياضية  واإلنســانية  الحضارية 
حــول العالــم. مضيفًا بــأن رعاية 
البنك لهذا النشــاط يأتي إنطاقًا 
مــن مســؤوليته اإلجتماعية التي 
يقــدم لهــا ســنويًا ما يقــارب 5% 
من أرباحــة لدعم جميع القطاعات 

التنموية بما فيها الرياضية.
من جانبه، ســرد القدومــي جانبًا 
مــن النشــاطات والمشــاريع التي 
يقوم بها المجلس األعلى للشباب 
والرياضة لتعزيز مســتوى األندية 
الرياضيــة فــي كل مــن الضفــة 
الغربية وقطاع غــزة، مبينًا أهمية 
الماراثــون كحدث وطنــي متميز، 
يحمــل دالالت وطنيــة ورياضيــة 
عــن  القدومــي  وعبــر  ووطنيــة. 
اعتزازه بالشــراكة مع بنك فلسطين 
على مدار األعوام الماضية من عمر الماراثون، مؤكدًا 
على أن هذه الشراكة قد تطورت مع تطور الماراثون 
الذي أصبح حدثًا دوليًا تزداد المشاركة فيه عامًا بعد 

عام.

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع المجلس األعلى للشباب والرياضة
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رام اهلل- االقتصادية
شــهدت أرباح البنك االســامي العربي 
للعــام 2019 نمــوًا جوهريــًا وصل الى 
%27 مقارنًة مع نتائج العام 2018، حيث 
بلغت األرباح الصافية أكثر من 9 مايين 
دوالر امريكــي بعد الضريبة بالرغم من 
التحديــات االقتصاديــة التــي تواجهها 
الشركات في السوق المحلي و خصوصا 

في القطاع المصرفي في فلسطين.
هــذا و بلغت موجــودات البنك أكثر من 
مليــار و 271 مليــون دوالر امريكــي، و 
تجــازوت الودائــع حاجــز المليــار دوالر 
لتصــل الــى مليــار و 23 مليــون دوالر 
امريكــي تبعــًا الســتراتيجية البنك في 
تعزيــز الشــمول المالي في فلســطين 
و إلطــاق خدمــات مصرفية اســامية 
الكترونية حديثــة باالضافة الى برنامج 
حســاب التوفير، حيث كانت نسبة النمو  
%21 بالمقارنــة مع نتائــج العام 2018، 
ووصــل اجمالــي التمويات فــي البنك 
الــى 758 مليــون دوالر امريكي بعد ان 
كان 682 مليون في العام 2018 بنسبة 
نمو بلغــت %11، باالضافة الى احتفاظ 
كافية  بمخصصات/احتياطيــات  البنــك 
بالتماشي مع المعيار المحاسبي الدولي 
IFRF9 و كذلك حسب تعليمات سلطة 

النقد الفلسطينية.
النمــو  و  االنجــازات  هــذه  تعــود  و 
المســتمر للجهود المبذولة من قبل 
مجلس االدارة بوضعهم استراتيجيات 
بالســوق  العمــل  طبيعــة  تحاكــي 
للجهــود  باالضافــة  الفلســطيني، 
المبذولــة من قبــل االدارة التنفيذية 
فــي البنك من خال التخطيط الذكي 
باستحداث افضل لخدمات المصرفية 
الصيرفــة  نحــو  التوجــه  و  للعمــاء 

الرقميــة الحديثة و مواكبة اســلوب 
الحياة المتطور للعماء ليكون البنك 
االســامي العربي الخيــار المصرفي 
االول للجمهــور الــذي يقــدم افضل 

الخدمات المصرفية االسامية.
بدوره اوضح رئيس مجلــس االدارة أ.د 
عاطف عاونة أهمية الصيرفة االسامية 
و االزدهار الحاصل بهذا القطاع  محليًا و 
عالميًا، مبينًا ان البنك االسامي العربي 
االســامية  الصيرفــة  لريــادة  يســعى 

في فلســطين من خال االنفــراد بعدة 
خدمات مميزة و برامج غير مسبوقة فقد 
اطلق البنك جزءًا منها في العام 2019 و 
سيتم اطاق جزء آخر خال العام 2020 
و التــي من شــانها االرتقــاء بالخدمات 
المصرفيــة المقدمــة لعمــاء البنــك و 

الجمهور ككل.
من جانبه أكد المدير العام للبنك هاني 
ناصر على اســتمرارية العمل و الســعي 
نحو النهوض بقطاع الصيرفة االسامية 
في فلســطين، و االستمرار باستراتيجية 
التوســع و االنتشــار للبنــك حيث بلغت 
فروع و مكاتب البنك االســامي العربي 
27 فرعــًا و مكتبًا في العــام 2019 بما 
يشــمل الفرع المتنقل )بنكي ع الطريق( 
و المكتب التمثيلي في االمارات العربية 
البنــك  ان  واشــار  )دبــي(،  المتحــدة 
االســامي العربي ســيكون لــه تواجد 
بالقدس خال العــام 2020 ، باالضافة 
الــى مناطق اخرى جديــدة منها منطقة 
الحــاووز بمحافظــة الخليــل و نعلين و 

غيرها من المناطق.
وأخيرا ثمــن ناصر جهود موظفي البنك 
الرائعــة، و اعتبر أن هذه االنجازات تمت 
بفضــل جهودهم المشــتركة و عملهم 

بروح الفريق الواحد.

البنك االسالمي العربي األكثر نموًا باألرباح للعام 2019

رام اهلل- االقتصادية
وقعت شركة مايلستونز للتدريب والخدمات االستشارية ممثلة بمديرها 
العام زياد الحسن، اتفاقية تعاون مع البنك اإلسامي الفلسطيني ممثا 
بمدير منطقة الوســط رائق عمر، لتمويل الــدورات التدريبية المقدمة 
من شركة مايلستونز وذلك من خال برنامج تقسيط الرسوم التعليمية 

الذي يقدمه البنك.
وتهدف االتفاقية إلــى إتاحة الفرصة أمــام المهتمين بالدورات 
التدريبية التي تقدمها شــركة مايلســتونز للتدريــب والخدمات 
االستشارية في فلســطين وخارجها أيضا، للتسجيل في الدورات 
عبر تقســيط الرسوم بشــكل شــهري ولمدة أقصاها 12 شهرًا 
من خال البنك اإلســامي الفلســطيني، بنفس الســعر النقدي 
ودون أي رســوم أو عمولــة إضافية، من خــال ضمانات متنوعة 
مثــل الراتب المحول للمنتفع أو كفيل محول الراتب أو الشــيكات 
برسم التحصيل أو التأمينات أو حركة حساب جاٍر أو ضمان وديعة 

استثمارية.
وأثنــى رائق عمر على ما تقدمه شــركة مايلســتونز للتدريب والخدمات 
االستشــارية، من تدريبــات مهمة ومميزة في عدة مجــاالت، مؤكدًا أن 
البنك فخور بهذه الشــراكة المميــزة الرتباطها باســتراتيجيته لتقديم 

أفضل الخدمات لجميع زبائنه.
وأضاف عمر أن البنك اإلســامي الفلســطيني يسعى بشكل مستمر إلى 
توفير أفضل الخدمات التي يحتاجها زبائنه، بمختلف شرائحهم، لتسهيل 

حياتهم خاصة مجاالت التعليم والتدريب والصحة.
من جهته، أعرب زياد الحســن عن شــكره للبنك اإلسامي الفلسطيني 
على توفير هذه التســهيات، مشــيرًا أنها تشــجع األفراد على التسجيل 
بدورات مهنية، وتمكنهم من الحصول على شهادات دولية تساهم في 

تطوير مسارهم المهني بشكل إيجابي.

رام اهلل- االقتصادية
واصــل بنــك القــدس مســيرته في 
خدمــة االقتصــاد الوطنــي، محافظًا 
على إنجازاته على الرغم من استمرار 
الظروف غير المواتيــة في المنطقة، 
حيث صرح رئيــس مجلس إدارة بنك 
القدس أكرم عبــد اللطيف جراب  أن 
البنك حقق فــي العــام 2019 أرباحًا 
بعد الضريبة مقدارها 11.22 مليون 
دوالر مقارنــًة مع أرباح مقدارها 11.6 
مليــون دوالر تحققــت خــال العــام 
2018، ويُعــزى هــذا االنخفاض في 
األربــاح إلــى تبنــي البنك لسياســة 
إضافية  وبنــاء مخصصــات  متحفظة 
في ظل تطبيق المعيار الدولي إلعداد 
التقاريــر الماليــة ) IFRS9( بهــدف 

تدعيم قوة المركز المالي للبنك.
وقــال أكرم عبــد اللطيف جــراب في 
بيــان صحافي "إن النتائــج المتحققة 
تعكس قدرة البنــك على التعامل مع 
التحديات االقتصادية الكبيرة الناتجة 
عن الظــروف اإلقليميــة الصعبة وما 
تضعــه مــن ضغــوط اضافيــه على 

االقتصاد الفلسطيني".  
وأضــاف جراب بــأن الموجــودات قد 
حققــت نمــوًا وصــل مجموعهــا إلى 
1.33 مليــار دوالر فــي نهايــة العام 
2019، وزادت أرصــدة ودائع العماء 
بنســبة %7.5 لتصل إلى 1.03 مليار 
دوالر، فيما نما إجمالي رصيد محفظة 
المباشــرة  االئتمانيــة  التســهيات 
بنسبة %14 عن العام الماضي ليصل 

إلى 796مليون دوالر في العام 2019 
بالمقارنــة مع 698 مليــون دوالر في 
العــام 2018   ممــا إنعكــس إيجابيًا 
علــى إجمالــي إيــرادات البنــك التي 
نمت خال العام 2019 بنسبة 11.3 
حيث بلــغ إجمالي اإليرادات حوال 67 
مليون دوالر للعــام 2019 بالمقارنة 

مع 60 مليون دوالر للعام 2018
وأكــد جراب على متانــة وضع البنك 
وقدرته علــى التعامل مع المتغيرات 
والحفــاظ علــى دوره الريــادي فــي 
القطاع المصرفي اذ ارتفعت  نســبة 
كفايــة رأس المــال مــن 13 %  مع 
نهايــة العــام 2018 إلــى %14 في 
العــام 2019  ، ليواصــل مســيرته 
ومســاهمته اإليجابيــة فــي خدمــة 
االقتصاد الوطنــي، وأعرب عن أمله 
فــي أن تشــهد المرحلــة المقبلــة 
تحســنًا فــي األداء االقتصــادي بما 
يمكــن البنك مــن االرتقــاء بأدائه 

وتعزيز منجزاته.
كما نوه جــراب  أن بنك القدس توج 
أداءهُ خــال العــام 2019 بإفتتاحــه 
مكتــب تمثيلــي لــه فــي العاصمــة 
االردنية عمان كأول بنك فلســطيني، 
بهدف تمثيــل البنك في األردن وبناء 
العاقةِ مع المؤسساتِ واألفراد بما 
يُوسع قاعدة عاقاتهِ، وإرساء ُأسس 
الصلــةِ والتعــاون مابيــن الجهــات 

المالية واألفراد في االردن.
رئيــس مجلس اإلدارة قــال "إن بنك 
القدس دشــن خال العــام المنصرم 

فرعــي نابلــس ومحافظــة ســلفيت 
ومكتــب الريحان  بحلتهــم الجديدة 
والذي يأتي تماشــيا مع اســتراتيجية 
بنــك القــدس الــى إكســاب فروعه 
الصبغــة الجديــدة لتشــمل مواقــع 
فريــدة من أجــل الوصول الــى كافة 
العماء و تلبيــة احتياجاتهم بصورة 
أفضــل". ويضيــف أن البنك مســتمر 
الخدمــات  منظومــة  بتطويرجــودة 
تحســين  خــال  مــن  اإللكترونيــة 
البيئة التقنية التــي تلبي اإلحتياجات 
المتنامية لتقديم خدمات أكثر تطورًا 

ومرونة .
وقــد أعرب جــراب عــن تفاؤلــه في 
اإلثنــا  تحمــُل   " قائــًا  المســتقبل 
عشــرَ شــهرًا المقبلة تطبيق الخطة 
اإلستراتيجية التي بها نتوخى أقصى 
درجــات اليقظــة مــن أجــل تحقيــق 
أهدافنا وســوف نأخد باإلعتباِر ونحن 
نتطلعُ إلى آفاق المُســتقبل أن لدينا 
حُلفــاء ومُســاهمين اســتراتيجيين 
أقويــاء يدعمــون جهودنا بمــا نأمل 
من إحــداث نقات نوعية بمســتوى 
وذلك  موقعنــا،  وتحســين  خدماتنــا 
مــن خال نتائــج واقعية نســعى إلى 

تحقيقها.
وقــد اشــاد جــراب بجهــود موظفي 
البنك، واصفًا اياها بالكبيرة، ومعتبرًا 
انها االســاس لجميــع النجاحات التي 
يحققهــا البنك، مؤكدًا التــزام البنك 
البشــرية  مــوارده  فــي  باالســتثمار 
وتطويرها وتوفير اسباب النجاح لها.

بنك القدس يعلن نتائجه المالية عن العام 2019 اتفاقية تعاون بين شركة 
مايلستونز للتدريب والبنك 

اإلسالمي الفلسطيني
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متاهة

سودوكو

الشــبكة مكونة من 9 مربعات كبيرة وكل مربع مقسم إلى 9 خانات، ضع 
األرقــام من 1 إلــى 9 ضمن الخانات بحيث ال يتكــرر الرقم الواحد في كل 

مربع كبير وكذلك في كل خط، أفقي أو عمودي.

االقتصادية - وكاالت
فيما لم يتم بعد اكتشاف عالج لفيروس "كورونا" المستجد، 
الذي قضى على أكثر من 1700 إنســان من بين عشــرات 
اآلالف مــن المصابين، تظل التدابيــر الوقائية في الصين 

حيث ظهر المرض، في أعلى درجاتها.
وحيث إن الوقاية تســتند أساسا إلى منع انتقال العدوى عن 
طريق الهواء، فإن الحل المناسب للسير في األماكن العامة 
والمفتوحــة حتــى اآلن يكمن فــي ارتداء األقنعــة الطبية 

الواقية.
وخشــية انتقال الفيروس من اإلنســان إلــى الحيوان ومن 
ثم إلى اإلنســان، لجأ بعض الصينيين إلى وســيلة لحماية 

حيواناتهم األليفة من الفيروس، بحسب اعتقادهم.
وتتمثــل هذه الوســيلة في وضــع األقنعة الطبيــة الواقية 
على وجوه قططهم األليفة، حســبما أفادت شبكة "فوكس 
نيوز" اإلخبارية.وتعرض صور نشــرت علــى موقع التواصل 
االجتماعــي الصينــي "ويبــو"، القطــط ترتــدي الكمامات 
الواقيــة، حيث يقوم أصحاب الحيوانــات األليفة بثقبها في 

أماكن العيون، بينما يظل باقي الوجه مغطى.
وذكــرت صحيفــة "صــن" البريطانيــة أن األقنعــة الواقية 
للقطط ظهرت بعد أن قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية 
إن فيــروس "كورونا" الجديد قد يؤثر على بعض الحيوانات 

األليفة، مثل القطط والكالب.

خوفا من كورونا .. اقنعة طبية لقطط الصين

االقتصادية - وكاالت
يقــدم بعض اآلبــاء أجهــزة إلكترونيــة ألبنائهم ألجل 
مساعدتهم على التسلية أو للتخلص من إزعاجهم، لكن 
الصغــار الذين يواظبون على هذه الشاشــات معرضون 
لإلصابــة باضطرابــات لغويــة خطيرة حســب دراســة 

فرنسية حديثة.
وأجرى باحثون من جامعة رين، دراســة مفصلة وواكبوا 
عينــة 167 طفال تتــراوح أعمارهم بين 3 و6 ســنوات، 

ممن جرى تشخيص االضطراب اللغوي لديهم.
وموازاة مع ذلك، قام الباحثون بدراســة عينة أخرى من 
109 طفال لم يسبق لهم أن عانوا من أي اضطراب على 

مستوى اللغة، بحسب ما نقل موقع "بي إف إم".
يتعاملــون  الذيــن  األطفــال  أن  النتائــج  وكشــفت 
مــع األجهــزة اإللكترونيــة ويحدقون في الشاشــات 
يصبحون أكثر عرضة للمعاناة من اضطرابات لغوية، 

بواقع ثالثة مرات.
وأوضــح الباحثــون أن األطفــال الذيــن يتعاملــون مع 
الشاشــات يعانون االضطراب اللغوي، حتــى وإن كانوا 

يقضون فترات قصيرة أمام األجهزة.
وتشمل هذه االضطرابات اللغوية، ما يصاب به األطفال 
مــن جراء العادات المتبعة، وال تضم هذه الفئة ما يعرف 
باالضطرابــات اللغويــة الثانويــة أي تلــك الناجمة عن 

عوامل جينية وعصبية.
أمــا األطفال الذين يســتخدمون األجهزة، ويشــاهدون 
المحتــوى اإللكترونية دون أي رقابة مــن اآلباء، فارتفع 

لديهم احتمال االضطراب اللغوي بواقع ست مرات.
وتشــمل األجهــزة اإللكترونيــة كافــة وســائل الترفيه 
مثل التلفزيون واأللــواح اإللكترونية والهواتف الذكية، 
وحذرت دراسات ســابقة من انعكاس هذا اإلدمان على 

قدرات األطفال التواصلية.

االقتصادية - وكاالت
ال شــك أن الحيــاة تحفل باألمــور الغريبة، فكثيرا ما نســمع عن 
شــخص اســتلم بطاقة بريدية أرسلت قبل عشــرات السنين، أو 

رسالة وضعت في زجاجة وألقيت في البحر قبل عقود.
لكن ما حدث مع األميركية ديبرا ماكينا كان أغرب بعض الشيء، 
فأن تفقد خاتما قبــل 47 عاما في مدينة أميركية، ثم يُعثر عليه 

في غابة في فنلندا، فهو أمر غريب حقا.
هــذا ما حدث فعــال مع ديبــرا، البالغة من العمر حاليــا 63 عاما، 
التي فقدت خاتم التخرج الخــاص بصديقها ثم زوجها الحقا، في 

مدرسة بمدينة بورتالند بوالية ماين األميركية عام 1973.

وحسبما أفادت صحيفة "بانغور" اليومية، فقدت ديبرا الخاتم في 
بورتالند عندما كانت طالبة في مدرسة مورس الثانوية.

وبمرور الوقت، نســيت ديبرا أمر الخاتم كليــا، قبل أن يعثر عليه 
باحــث فنلندي عن المعادن، مدفونا على عمق 20 ســنتيمترا في 

غابة بعد 47 عاما.
ويعود الخاتم إلى زوج ديبورا الراحل شون ماكينا، فقبل أن يلتحق 
بالجامعة، أعطى شــون الخاتم إلى ديبرا، لكنها نسيته بالصدفة 

في أحد مراكز التسوق في بورتالند.
 وأشارت ديبرا ماكينا إلى أنها أجهشت بالبكاء عندما وصل الخاتم 

إلى منزلها في برونزويك بواسطة البريد، األسبوع الماضي.

وكانت صحيفة "إلتا ســانومات" الفنلندية أفادت، في خبر لها في 
يناير الماضي، أن ماركو ســارينين، وهو عامل في مجال الصفائح 
والرقائــق المعدنية، عثر على الخاتم بينما كان يبحث عن معادن 
ثمينة باستخدام كاشف معادن في متنزه ببلدة كارينا، وهي بلدة 

تقع في الجنوب الغربي من فنلندا.
وعبر سارينين عن ســعادته البالغة بعد العثور على الخاتم، الذي 

نقشت عليه عبارة "مدرسة مورس الثانوية".
وبادر سارينين إلى االتصال برابطة خريجي المدرسة، وتم تحديد 
شون بوصفه صاحب الخاتم، الذي نقش عليه أيضا تاريخ التخرج 

عام 1973، واالختصار "ش م"، الذي يرمز إلى شون ماكينا.

اضطراب خطير لدى األطفال بسبب األجهزة

اضاعت خاتما في اميركا .. وعثرت عليه بعد 47 عاما في فنلندا
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