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كل  "بذل  إلى  الكباريتي،  نائل  العين  االردن  تجارة  غرفة  رئيس  دعا 
جهد ممكن لمساعدة االقتصاد الفلسطيني وتخليصه من هيمنة سلطات 

االحتالل االسرائيلي على مفاصله".
الفلسطينية  االعمال  لقاءات  في  الكباريتي خالل مشاركته  العين  ولفت 
وطنية  مصلحة  الفلسطينية  القضية  "حل  أّن  إلى  عّمان،  في  –العربية 
أردنية عليا، وعلى هذا األساس نرفض كل حديث او صفقة او مساومة 
على حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة 

القدس المحتلة".
وقال: "يقف القطاع التجاري باألردن بكل طاقاته ويسخر كل امكاناته 
بناء  من  هناك  االهل  وتمكين  الفلسطيني،  االقتصاد  لخدمة  المتاحة 
فإّن  ذلك  وألجل  االحتالل،  دولة  اقتصاد  مواجهة  على  قادر  اقتصاد 
غرف التجارة تقف موقفا موحدا وواضحا وعلى تواصل وتنسيق مستمر 
مع نظيرتها في اتحاد الغرف الفلسطينية بهدف تنمية العالقات والتكامل 

بين االقتصادين".
الفلسطيني  االقتصاد  بسلخ  اوال  البدء  "ضرورة  على  الكباريتي  وشدد 

عن اقتصاد دولة االحتالل واعادته إلى محيطه العربي واالسالمي من 
خالل المساعدة في فتح االسواق امام المنتجات الفلسطينية وتوفير كل 

التسهيالت لتمكينها من الوصول لألسواق الخارجية".
المصدر )جريدة الدستور األردنية، بتصّرف(

الكباريتي: لمساعدة االقتصاد الفلسطيني وفتح األسواق العربية أمامه

آل  سعود  بن  هللا  عبد  الشيخ  المركزي،  قطر  مصرف  محافظ  توقع 
عام   2.8% بمعدل  قطر  لدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  ثاني، 
2020، صعودًا من %2 النمو المتوقع لعام 2019، وذلك وفقًا لتقرير 
مستجدات آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. 
في  األسرع  هو  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  يكون  أن  توقع  كذلك 

منطقة مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول.
ولفت إلى أّن "فائض الحساب الخارجي واالحتياطي المالي يوفر قوة 
السياسة  "تدابير  أّن  مؤّكدا  قطر"،  دولة  في  الالزمة  الكلي  االقتصاد 
ستعزز  االقتصادي  التنويع  في  للمساعدة  قطر  في  المتخذة  العامة 

النمو االقتصادي في القطاع غير الهيدروكربوني، ومن هذا المنطلق 
مدفوعًا  واسع  نطاق  على  االقتصادي  النمو  يكون  أن  المرتقب  من 
باالنتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني".

وشدد اعلى أّن "اآلفاق االقتصادية لعام 2020 ال تزال إيجابية، حيث 
من المتوقع أن يعزز عدد من تدابير السياسة العامة التي اتخذت في 
السنوات األخيرة النمو االقتصادي العام بالدولة، وسوف توفر أساسيات 
االقتصاد الكلي المواتية واالستقرار المالي أيضًا نموًا لبيئة تمكينية على 

صعيد االقتصاد الكلي".
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

قطر تتوّقع نمّوا %2.8 عام 2020



يورو  مليار   4.2 نحو  جمع  عثماني،  غزالي  القمر  جزر  رئيس  توّقع 
البنك  ينظمه  الذي  الدولي  االستثمار  في مؤتمر  مليار دوالر(   4.63(

الدولي والحكومة الفرنسية في العاصمة باريس.
ويهدف المؤتمر إلى وضع خطة اقتصادية تمتد حتى عام 2030، وذلك 
في إطار الجهود المبذولة من قبل الرئيس عثماني وحكومة جزر القمر 
قبل  بالده  في  االقتصاد  وتحسين  السياسي  االستقرار  تعزيز  أجل  من 

انتخابات العام المقبل.
وشدد رئيس جزر القمر على أّن "األولوية ستكون لجذب االستثمار في 
الزراعية والنقل والطاقة"، الفتا  المشروعات  إلى  السياحة إضافة  قطاع 

إلى أّن "جزر القمر عاشت فترات عصيبة لكننا قررنا طي الصفحة".

وتعد جزر القمر، واحدة من أفقر دول العالم، ويقدر عدد سكانها بنحو 
800 ألف نسمة، ويعتمدون على تصدير زهور يالنج يالنج، وهي مكون 
لتقلبات  وكلها عرضة  والقرنفل،  والفانيليا  العطور،  في صناعة  رئيسي 

األسعار.
تاريخ  السياسي، في ظل  فترة من عدم االستقرار  القمر  وشهدت جزر 
من االغتياالت وغزوات المرتزقة ونحو 20 انقالبًا أو محاولة تمرد منذ 
استقاللها عن فرنسا عام 1975، وهو أمر يعزوه كثير من السكان إلى 

استمرار تدخل الفرنسيين في شؤونهم.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

جزر القمر تتوّقع جذب استثمارات بـ 4.63 مليار دوالر  


