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اقت�صاد

�إيخهور�ست تبلغه اال�ستعداد لدعم م�شاريع الوزارة

الحاج ح�سن يه ّنئ بخف�ض �ضريبة الدخل
 50في المئة على �أرباح ال�صادرات
أصدر وزير الصناعة حسين الحاج حسن بيانا ً أمس
شكر فيه المجلس النيابي ،رئيسا ً وأعضاء ،على إقرار
قانون خفض ضريبة الدخل بنسبة  50في المئة على
األرباح المتأتية من الصادرات الصناعية .كما شكر جميع
المسؤولين الحاليين والسابقين على إعداد هذا المشروع
وتبنيه والدفاع عنه حتى إقراره في المجلس النيابي.
وه� ّن��أ الصناعيين على «ه��ذا اإلن��ج��از ال��ذي ترقبوه
طويالً على أس��اس أنه الخطوة األول��ى في مسيرة دعم
الصادرات ،أسوة بما تفعله سائر الدول» ،معربا ً عن أمله
في أن «يتمكن المجلس النيابي الحالي والحكومة الحالية
والمجالس النيابية والحكومات المقبلة من االستمرار في
سياسة دعم القطاعات اإلنتاجية وإعطائها األولوية ،ومن
مواصلة إقرار رزمة من القوانين والمراسيم والسياسات
وتشجعها وتط ّورها ،وتجعلها قادرة
التي تدعم الصناعة
ّ
على ج��ذب الرساميل واالستثمار ،وعلى تشغيل اليد
العاملة اللبنانية ،وعلى المنافسة في األسواق الداخلية
والخارجية من خالل إنتاج وتسويق منتجات ذات جودة
عالية ،وبأسعار تنافسية ،وسمعة مرموقة».

إيخهورست

وك��ان وزي��ر الصناعة التقى رئيسة بعثة االتحاد

األوروبي في لبنان أنجلينا إيخهورست ،وبحث معها في
سبل تعزيز العالقات االقتصادية بين لبنان ودول االتحاد
االوروبي.
وأج��رى الحاج حسن وإيخهورست عرضا ً سريعا ً
لمسيرة التعاون السابق مع وزارة الزراعة ،ومساهمة
البعثة على أكثر من صعيد ،في تحويل التحديات التي
كانت تعترض القطاع ال��زراع��ي ،إل��ى ف��رص حقيقية
للنجاح ،ودعم المزارع في لبنان.
كما بحثا في مواصلة التعاون بين البعثة ووزارة
الصناعة ،وسبل تفعيل آليات العمل والبرامج الهادفة
إلى تحقيق التحديث والتطوير للقطاع الصناعي ،من أجل
زيادة قدراته التصديرية ،والتنافسية والتفاضلية.
كما اطلعت إيخهورست م��ن وزي��ر الصناعة ،على
المشاريع التي يمكن لالتحاد األوروبي المساهمة في دعمها
وتنفيذها وهي :إقامة وتطوير المناطق الصناعية وانشاء
البنى التحتية فيها ،مشروع نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى
لبنان ،مشروع دعم بعض الصناعات اللبنانية ،وتطوير
قدرات وزارة الصناعة والقطاع الصناعي الخاص.
وقد رحبت إيخهورست بهذه المشاريع ،معربة عن
تأييدها واستعداد االتحاد األوروبي للمساعدة في الدعم
والتنفيذ.

فرعون يعر�ض ال�ش�أن ال�سياحي
مع الفيليبين والبرازيل

«فرن�سبنك» يفتتح فرعين في بغداد و�إربيل
التوسعية
ف��ي إط���ار سياسته
ّ
وتطلعه الدائم إلى تعزيز انتشاره
فرنسبنك مباشرة
اإلقليمي ،أعلن
َ
أعماله في العراق من خالل فرعين
للمصرف ،األول في العاصمة بغداد،
وال��ث��ان��ي ف��ي أرب��ي��ل عاصمة إقليم
كردستان .وافتتح رئيس «مجموعة
فرنسبنك» ال��وزي��ر السابق عدنان
َ
القصار ونائب الرئيس عادل القصار
فرع إربيل في  30آذار الفائت ،وتلى
االفتتاح حفل استقبال أقيم في فندق
روتانا  -إربيل.
وف��ي بيان ص��ادر عن المصرف،
ش��ه��د ال��ح��دث ح��ض��ورا ً كثيفا ً من
شخصيات سياسية واقتصادية،
عراقية وعربية وأجنبية ،أبرزها
الدكتور سنان الجلبي وزير التجارة
في إقليم كردستان ،عبد الله احمد
ال��م��س��ت��ش��ار االق��ت��ص��ادي لرئيس
وزراء اإلقليم ،دلزار اسماعيل المدير
العام لدائرة تسجيل الشركات في
إقليم ك��ردس��ت��ان ،ممثلو الهيئات
الديبلوماسية من اإلم���ارات ومصر
واألردن وتركيا وغيرها ،إضافة إلى
نائب مدير البنك المركزي في إربيل،
وأعضاء في مجلس النواب العراقي.

القصار

وق���ال ال��ق��ص��ار ف��ي المناسبة:
«نجتمع وإي��اك��م هنا ف��ي إرب��ي��ل،
عاصمة العراق الصيفية وعاصمة
إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان ال���ع���راق ،ال بل
عاصمة السياحة العربية للعام
 ،2014والتي أضحت اليوم وجهة
استثمارية واعده ،وقاعدة تجارية
واق��ت��ص��ادي��ة متينة ،وب��واب��ة إلى
السوق العراقية الرائدة ،وهي من
أكثر المناطق انفتاحاً .يستقطب
ال����ع����راق ال���ي���وم االس���ت���ث���م���ارات
وال��م��ش��اري��ع االستراتيجية ،وهو
بذلك محط أنظار واهتمام العديد
من دول العالم نظرا ً الى إمكاناته
وث��روات��ه الوطنية ال��ك��ب��ي��رة .وما
ال��ع�لاق��ات التاريخية بين بلدينا
سوى عامل إضافي داعم يجعل ك ّل
ذلك ممهدا ً ومؤهالً للتعاون الفوري
والمستمر».
واش��ار البيان إلى أنّ
فرنسبنك
َ
يسجل بهذين الفرعين الجديدين في
العراق ،إضافة مهمة إلى انتشاره
االستراتيجي ،مقدّما ً خدماته لألفراد
وال��ش��رك��ات اللبنانية واألجنبية

التي تعمل في هذا السوق النامي
والحيوي وال��ذي لطالما جذب إليه
صادرات لبنان واستثماراته.
�س��ب��ن��ك
وت���ق���دّم م��ج��م��وع��ة ف��رن� َ
خدماتها المصرفية الشاملة من
خالل  162فرعا ً في  10بلدان في
جميع أنحاء العالم ،تحديدا ً لبنان،
فرنسا ،والجزائر ،وسوريا ،وروسيا
ال��ب��ي��ض��اء ،وق��ب��رص ،وال��س��ودان،
وليببا ،واإلمارات العربية المتحدة،
واآلن في العراق.
وتمتلك المجموعة ك� ّل مق ّومات
المركز المالي القوي والسليم ،وهو
األس��اس ال��ذي ُتبنى عليه مكانتها
بين المجموعات المالية اللبنانية
وال��ع��رب��ي��ة على م��ؤش��رات ونسب
مالية تعكس صالبة القوة المالية
واألمان المالي .وعليه فإنّ
فرنسبنك
َ
يستشرف الكثير من النجاح لدى
افتتاح أعماله في العراق ،واضعا ً
خدماته ومنتجاته المصرفية في
خدمة القطاع المالي واالقتصاد
ال��ع��راق��ي ،وم��س��ت��ف��ي��دا ً م��ن الميزة
التنافسية اإلقليمية من حيث الثقافة
المشتركة ،وال��ع�لاق��ات القائمة،
والمنتجات المميزة».

النواب با�شروا توقيع اقتراح قانون
المنطقة الح ّرة في البترون
أعلنت الرابطة المارونية مباشرة النواب التوقيع على
اقتراح القانون الخاص بالمنطقة الحرة في البترون
وسلوكه الطريق نحو المجلس النيابي ،وذلك في مؤتمر
صحافي عقده أمس ،المجلس التنفيذي للرابطة ومقرر
اللجنة االقتصادية في الرابطة المحامي لوران عون.

أبي نصر

بداية تحدث األمين العام للرابطة فارس أبي نصر،
الفتا ً إلى أنّ المشروع «هو التجسيد الفعلي لمبدأ اإلنماء
المتوازن انطالقا ً من إيماننا ب��ج��دواه ،واألم��ر يجب أال
يقتصر على منطقة البترون ،بل يتعيّن على كل منطقة أن
تأخذ حقها ،وعلينا أن نبادر ونطالب ونحضر لمشروعات
إنمائية على امتداد مساحة الوطن ،ثم السعي إلى تنفيذها.
وهناك ما يكفي من الكفايات في جميع المناطق ،وينبغي
عدم التركيز على العاصمة والوسط فقط».

خليل

من جهته ،أعلن ممثل راعي أبرشية البترون المارونية
المونسنيور ب��ط��رس خليل أنّ «األب��رش��ي��ة تضع كل
إمكاناتها العقارية والمعنوية لتوفير فرص عمل للشباب،

من المؤتمر الصحافي للرابطة المارونية

ليثبتوا في أرضهم ،ألنّ أولى أولويات الكنيسة والرابطة
المارونية ،هي تحفيز الشباب على البقاء في الوطن الذي
يقوم بشبابه وشيوخه».

عون

بدوره ،شكر المحامي لوران عون «القوى السياسية
والكتل النيابية التي أبدت اهتماما ً بدعم هذا المشروع
وال��ت��ي توافقنا ال��ح��رص على إعطائه البُعد التنموي
واإلن��م��ائ��ي وإب��ق��ائ��ه ب��ع��ي��دا ً ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن المنافسة
السياسية» ،مؤكدا ً «أنّ الرابطة المارونية ستحرص
على أن يبقى هذا المشروع جامعا ً لكل اللبنانيين من كل
االتجاهات السياسية وكل المناطق والطوائف».
ولفت عون إلى «أنّ المنطقة االقتصادية في البترون
ستكون متخصصة في جذب االستثمارات في قطاعات
محددة هي المعلوماتية والتكنولوجيا واالتصاالت ،ونحن
نشجع إطالق مناطق اقتصادية حرة أخرى لكي يتحقق
النمو المتوازن بين جميع المناطق اللبنانية ،ونبدأ اليوم
في البترون ،حيث العديد من مشاريع البنى التحتية قيد
اإلنجاز ،وهي منطقة محاطة بأفضل الجامعات في لبنان،
وتتمتع بموقع جغرافي مميز وبطبيعة جاذبة وآمنة».

طربيه� :صاحب هند�سات حمت البلد
من ال�سقوط النقدي

فرعون وسفيرة الفيليبين
بحث وزير السياحة ميشال فرعون مع سفيرة الفيليبين ليا لويز في توطيد
العالقات السياحية المشتركة ،وتبادل الزيارات وتشجيع السياح في كال
البلدين لزيارة الفيليبين ولبنان.
ثم التقى رئيسة «جمعية الصداقة اللبنانية – البرازيلية» رجينا فنيانوس
ترافقها عضو الجمعية لطيفة نكدي ،وأبلغتا الوزير فرعون بسفر وفد الجمعية
ّ
لحض اللبنانيين المنتشرين
برئاسة فنيانوس الى البرازيل يوم غد الجمعة
في البرازيل على المجيء الى لبنان خالل فصل الصيف ،والتحضير لتنظيم
الحفالت والزيارات األثرية والسياحية« ،خصوصا ً أنّ هناك رغبة لدى بعض
اللبنانيين المنتشرين ،في زيارة لبنان هذا الصيف».
واستمعتا الى توجيهات فرعون في هذا المجال ،واالستعدادات التي تقوم
بها وزارة السياحة من أجل تشجيع السياح ،وخصوصا ً اللبنانيين المغتربين،
على زيارة لبنان عبر إطالق برامج سياحية وبأسعار مخفضة.

البنزين � 98أوكتان يرتفع
 100ليرة والغاز 200

الحاج حسن يلتقي إيخهورست

كرم �سالمة في الذكرى الـ 50ت�أ�سي�س م�صرف لبنان
ّ

ارتفع سعر صفيحة البنزين  98أوكتان  100ليرة ،واستق ّر سعر صفيحة
البنزين  95أوكتان ،في حين تراجع سعر صفيحة الديزل أويل  100ليرة،
وصفيحتي المازوت األحمر والكاز  ،200بينما ارتفع سعر قارورة الغاز200
ليرة.
جاء ذلك في قرارات أصدرها أمس وزير الطاقة والمياه آرثور نظريان ،حدّد
بموجبها الح ّد األعلى ألسعار مبيع المشتقات النفطية في األسواق اللبنانية
التي أصبحت على النحو اآلتي:
 بنزين  98اوكتان  34400ليرة. بنزين  95اوكتان  33700ليرة. ديزل اويل للمركبات  26200ليرة. مازوت أحمر  25900ليرة. كاز  27300ليرة. قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات  18600ليرة. قارورة غاز زنة  12,5كيلوغراما ً  22600ليرة.ومن المتوقع أن تستق ّر األسعار األسبوع المقبل إذا لم يطرأ أي تطور يؤثر
ارتفاعا ً أو انخفاضاً ،علما ً أنّ سعر برميل النفط الخام البرنت األميركي يتراوح
اليوم بين  107و 108دوالرات.

«بنبنك» ي�شتري الفرع الرو�سي
لأكبر بنك �أوكراني
أعلن بنك روسيا «بنبنك» شراء الفرع الروسي ألكبر بنك أوكراني «برايفيت
بنك» ،الذي يملكه رجل أعمال نافذ عيّنته السلطات األوكرانية الجديدة الموالية
ألوروبا حاكما إلحدى المناطق.
وأع��ل��ن «بنبنك» ال���ذي ي��ش��رف عليه رج��ل األع��م��ال ال��روس��ي ميخائيل
شيشخانوف ،في بيان أمس ،أنه سيشتري كل حصص «موسكومبرايفيت
بنك» ،الفرع الروسي لـ»برايفيت بنك» ،بحوالى  6مليارات روبل ( 124مليون
يورو) .وستتم هذه الصفقة بواسطة نقود عينية وعبر تبادل أصول أوكرانية
تعود لشيشخانوف».
وكان البنك المركزي الروسي عين في بداية آذار مديرا ً موقتا ً على رأس
«موسكومبرايفيت بنك» للقيام بمراقبة أنشطة وأصول البنك ،في قرار فسره
البعض بأنه «إجراء سياسي».

سالمة يقطع قالب الحلوى خالل التكريم
«ف����رض ن��ف��س��ه ك��رق��م ص��ع��ب»،
بهذه العبارة وصف رئيس االتحاد
ال��دول��ي للمصرفيين ال��ع��رب رئيس
اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف
العربية الدكتور ج��وزي��ف طربيه،
حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة
«صاحب الهندسات المالية المبتكرة
التي حمت لبنان من السقوط المالي
والنقدي واالقتصادي ،في وقت ه ّزت
العالم كوارث مالية طالت ارتداداتها
ب��ل��دان عظمى واق��ت��ص��ادات كبرى»،
م��ذ ّك��را ً بأنه «العين الساهرة على
حفظ االستقرار المالي والمحافظة
على ثروة لبنان واللبنانيين المقيمين
وغير المقيمين» ،من دون أن يغفل
أنه «يجمع بين خصوصيات لبنان
واق��ت��ص��اده وب��ي��ن االل��ت��زام ال��ص��ارم
بالمعايير وال��م��واص��ف��ات الدولية
والتحديث والتطوير المؤسساتي
والبشري ،ما استحق تكريمه ومنحَ ه
العديد من الجوائز محليا ً وإقليميا ً
ودولياً».
ك�ل�ام ط��رب��ي��ه ج���اء ف��ي ال��ع��ش��اء
التكريمي ال���ذي أق��ام��ه على شرف
الحاكم سالمة لمناسبة مرور  50عاما ً
على تأسيس مصرف لبنان ،مساء
أول م��ن ام��س ف��ي ف��ن��دق «فينيسيا
إنتركونتيننتال» – بيروت وشاركت
فيه شخصيات مصرفية ومالية.
وقال طربيه في المناسبة« :نحتفل
اليوم بذكرى مرور خمسين سنة على
والدة مصرف لبنان الذي باشر أعماله
في أول نيسان  ،1964وتعاقب على
حاكمية ال��م��ص��رف أف��ض��ل رج��االت

لبنان م ّمن كان لهم ال��دور الكبير في
صنع الحياة الوطنية منذ االستقالل،
ما يستدعي استذكار جليل أعمالهم،
م��ن فيليب تقال أح��د أب���رز ال��وج��وه
السياسية ف��ي ع��ص��ره ،إل��ى الياس
س��رك��ي��س ال���ذي وص���ل إل���ى رئ��اس��ة
الجمهورية بفعل كفاءته واستقامته،
إل��ى إدم��ون نعيم ال��ذي ق��اد مصرف
لبنان في أحلك ظروف الحرب األهلية
وأصبح صاحب القرار المالي في البالد
بعد انقسام الحكم بين حكومتين ،إلى
الشيخ ميشال بشارة الخوري إبن
باني استقالل لبنان الحديث وأب
الميثاق الوطني.
وأخيرا ً وليس آخراً ،رياض سالمة
الحاكم منذ أكثر م��ن عشرين سنة
لمصرف لبنان ،صاحب الهندسات
المالية المبتكرة التي حمت لبنان من
السقوط المالي والنقدي واالقتصادي،
في وق��ت ه � ّزت العالم ك��وارث مالية
ط��ال��ت ارت���دادات���ه���ا ب��ل��دان عظمى
واقتصادات كبرى .هو العين الساهرة
على حفظ االستقرار المالي والمحافظة
على ثروة لبنان واللبنانيين المقيمين
وغير المقيمين ،عن طريق المحافظة
على الثقة ال��داخ��ل��ي��ة والخارجية
بالقطاع المصرفي ال��ت��ي أوصلت
الودائع الى ما يزيد عن ثالثة أضعاف
الناتج المحلي.
غني عن القول إنّ القطاع المصرفي
اللبناني لم يعرف اس��ت��ق��رارا ً تاما ً
بعيدا ً من االه��ت��زازات ،إال منذ تسلم
ري����اض س�لام��ة ال��ح��اك��م��ي��ة ال��ت��ي
حصنها بحكمته ،ونجح خالل ثالث
ّ

والي��ات متتالية في تكريس نموذج
خ���اص للسلطة ال��ن��ق��دي��ة ،يجمع
بين خصوصيات لبنان واقتصاده
وبين االل��ت��زام ال��ص��ارم بالمعايير
وال��م��واص��ف��ات ال��دول��ي��ة والتحديث
والتطوير المؤسساتي والبشري،
وه���ذا م��ا استحق تكريمه ومنحَ ه
العديد من الجوائز محليا ً وإقليميا ً
ودولياً.
انّ
ومن الثابت القطاع المصرفي
يستم ّد ج��زءا ً من قوته وصالبته من
األنظمة التي وضعها مصرف لبنان
ول��ج��ن��ة ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال��م��ص��ارف،
إضافة الى الحوار المفتوح والدائم
مع جمعية المصارف في لبنان .فهذا
التعاون الدائم بين السلطات والقطاع
المصرفي أنتج قطاعا ً مصرفيا ً متينا ً
يتمتع بهيكلية متوازنة ،ويرتكز على
قاعدة موارد مالية متن ّوعة ومتينة،
إضافة الى الموارد البشرية الكفوءة.
مصرف لبنان اليوم مؤسسة وطنية
كبرى تمارس ال��دور ال��ذي ُرس��م لها
بمسؤولية ،وتشكل م��ن��ارة للبنان
وم��رس��اة الس��ت��ق��راره المالي وتاليا ً
األم��ن��ي وال��س��ي��اس��ي واالج��ت��م��اع��ي،
بفضل حاكم المصرف المركزي الذي
فرض نفسه كرقم صعب في معادلة
هي األخ��رى أش ّد صعوبة ،فاستحق
ب��ج��دارة التكريم ال��م��ت��ك� ّرر .فهنيئا ً
لمصرف لبنان بعيده الخمسين،
وشكرا ً لحاكمه لقيادته الناجحة لهذه
المؤسسة».
بعد ذلك ،سلّم طربيه درعا ً تقديرية
للحاكم سالمة.

االقت�صاد القطري يحقق ً
نموا بن�سبة  6.5في المئة

لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى
تطالب بتطبيق الد�ستور وتحرير الإيجارات
جدّد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى جورج رباحية التأكيد
أنّ ك ّل المطلوب هو تطبيق الدستور ،ورف��ع اليد عن األم�لاك حتى يعيش
المالكون من أموالهم وليس من أموال الدولة كما يطالب اآلخرون.
وأوجز رباحية المطالب باآلتي:
ـ تحرير اإليجارات فورا ً كي يتمكن المالكون القدامى من تأمين معيشتهم
مع عيالهم وأوالدهم أسوة بغيرهم ،ومن دون تأخير ومماطلة عمالً بالنظام
الح ّر المعمول به في لبنان.
ـ التعويض عليهم الخسائر التي تكبّدوها بسبب عدم تقاضيهم البدل
العادل وباعتبارهم المتضررين ،فالتعويض يعطى للمتض ّرر وليس لمن
تسبّب بالضرر بعدما سكن مجانا ً وخ ّرب المأجور وأتلفه.
ـ المستأجر يمكنه أن يستم ّر في المأجور طالما أنه يدفع البدل العادل
لإليجار الذي يطالب به المالك ،والمالك لن يرميه خارجاً.
ـ إخالء المأجور ال يت ّم إال في حاالت الضرورة العائلية وبعد إبالغ المالك
للمستأجر وإعطائه مهلة ستة أشهر إلخالئه ،والحالة الثانية هي الهدم،
على أن ينذر المالك شاغل المأجور قبل سنة .طبعا ً من دون دفع أي تعويض
بدعة.
ـ الدولة هي وحدها المسؤولة عن المالكين والمستأجرين وعليها تطبيق
الدستور بحذافيره فكفى تجويعا ً للمالكين ومنعهم من أن يعيشوا من أموالهم،
وكفى إفقارا ً للخزينة وحرمانها من حقها في الضرائب المحقة والمشروعة
والتي تقدر بالمليارات .والمالكون سوف يطالبون بمحاكمة ك ّل من يخالف
الدستور اللبناني كما يحاكم المواطن العادي الذي يخالف القوانين.

مواعيد
{ برعاية وحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن ،تنظم
نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في العاشرة من صباح اليوم،
«اليوم الوطني للصناعة الغذائية» ،ضمن نشاطات معرض هوريكا
  2014في مركز البيال للمعارض.{ تعقد اللجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ،اجتماعا
في مقر االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين  -في وطى
المصيطبة ،من أجل تقرير الخطوات التصعيدية الهادفة إلى حماية
حقوق المستأجرين وحق عائالتهم في السكن ،وذلك عند الخامسة
من بعد ظهر اليوم .
{ كما يعقد االت��ح��اد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين
ف��ي لبنان وال��رواب��ط واالت��ح��ادات والنقابات والجمعيات األهلية
والشعبية ،لقاء في القاعة الكبرى في قصر األونيسكو لبحث آلية
التحرك واإلعالن عن رفض مشروع قانون اإليجارات.
{ تعقد لجنة األش��غ��ال العامة والنقل والطاقة والمياه ،جلسة
برئاسة النائب محمد قباني وذلك عند العاشرة من صباح يوم غد
الجمعة.

سجلت قطر معدل نمو اقتصادي بنسبة  6.5في المئة
في  2013بفضل نمو أنشطة البناء وتوافد العمال األجانب
استعدادا الستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم .2022
وتباطأ النمو في الربع األخير من العام الماضي بفعل
هبوط حاد في قطاع النفط والغاز الذي يشكل أكثر من نصف
حجم اقتصاد البالد البالغ  202مليار دوالر ،غير أنّ قطاعات
أخرى تواصل نموها السريع.
وقال كبير االقتصاديين للشرق األوسط وشمال أفريقيا في
بنك  HSBCسايمون وليامز :إنّ مجموعة البيانات مشجعة
جداً ،وربما يكون الرقم األساسي منخفضا ً قليال نتيجة هبوط
أنشطة النفط والغاز ،لكنّ أداء القطاع غير النفطي يظ ّل قويا ً
جدا ً وهو ما يدفع االقتصاد إلى األمام.
وانخفض الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بشكل
طفيف حيث سجل نسبة  10.4في المئة بين تشرين األول
وكانون األول الماضيين ،بعد أن سجل  10.9في المئة في

الربع السابق ،بحسب البيانات األولية لجهاز اإلحصاء
القطري ،الذي لفت إلى أنّ معدل
النمو المرتفع في الربع األخير من العام الماضي يرجع
إلى زيادة في خانة العشرات في قطاعات التشييد والتجارة
والضيافة والقطاع المالي في ظل زيادة عدد السكان بنسبة
تتجاوز 12في المئة.
وتباطأت وتيرة نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى  5.6في
المئة في الربع األخير ،مقارنة مع  6.9في المئة في الربع
السابق له بعد تعديل األرقام بالزيادة.
كما هبط إنتاج قطاع النفط والغاز 1.1في المئة على
أساس سنوي في الربع األخير من العام الماضي ،مقارنة
بزيادة  1.4في الربع الثالث بعد التعديل.
وأظهرت البيانات أنّ القطاع كان سببا ً في تسجيل الربع
األخير أقل وتيرة نمو على أساس سنوي منذ الربع الثالث
لعام .2012

لوفتهانزا تلغي  900رحلة ب�سبب �إ�ضراب الطيارين
أعلنت شركة لوفتهانزا ،وهي أكبر
شركات الطيران األلمانية ،إلغاء نحو
 900رحلة طيران داخلية وعابرة
للقارات في أول أيام اإلض��راب الذي
دع��ا إليه اتحاد الطيارين ويستمر
لمدة  3أيام.
ون��ق��ل��ت ش��ب��ك��ة «إي����ه ب��ي س��ي»
اإلخبارية األميركية عن المتحدثة
باسم الشركة قولها أن��ه ت � ّم إلغاء
حوالى 900رحلة جوية ك��ان من
المقرر تسييرها أمس ،ومن المتوقع
أن تلغي الشركة نحو  3800رحلة
خ�لال ف��ت��رة اإلض����راب ،األم���ر ال��ذي
سيؤثر على أكثر من  425ألف راكب.
وأوضحت المتحدثة أنّ الشركة
بذلت قصارى جهدها من أجل توفير
ب��دائ��ل سفر للعمالء ،حيث قامت
بحجز أماكن للركاب فى القطارات أو

شركات الطيران األخرى.
وكان طيارو لوفتهانزا قد أعلنوا
اع��ت��زام��ه��م اإلض�����راب ع���ن العمل

للمطالبة بزيادة األجور وتوفير مزايا
أفضل للطيارين الذين أوشكوا على
الوصول إلى سن التقاعد.

