
قال رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم 
آل ثاني، إن احلصار املفروض على الدوحة 
منذ ثالث سنوات، لم ينجح في كبح منو 

اقتصاد بالده.
جاء ذلك، في تصريحات له قبيل أيام من 
حلول الذكرى الثالثة حلصار قطر، الذي 
يدخل عامه الرابع في 5 يونيو اجل��اري، 
بحسب بيان لغرفة قطر تلقت األناضول 

نسخة منه.
وأوض��ح آل ثاني، أن »قطر استطاعت 
حتويل سلبيات احل��ص��ار إل��ى مكاسب، 
حيث أسهم ف��ي تسريع وت��ي��رة التنمية 
االقتصادية وتعزيز التجارة اخلارجية، 
ال سيما مع افتتاح ميناء حمد، وتدشني 
خطوط مالحية بحرية مباشرة مع عدد 
من الدول«. وأضاف أن »االقتصاد القطري، 
أثبت خالل أزمة احلصار أنه قوي ومرن 
ف��ي وج��ه األزم���ات، وأن��ه م��ا زال يحتفظ 
بوتيرة منو متسارعة، حسب تقديرات 

صندوق النقد الدولي«.

وجنحت قطر خالل السنوات الالحقة 
للحصار، في حتقيق تطور ملحوظ فيما 
يخص األم��ن ال��غ��ذائ��ي، وك��ذل��ك بقطاعي 

الزراعة والصناعة، ما ساهم في حتقيق 
االك��ت��ف��اء ال���ذات���ي ف��ي ك��ث��ي��ر م��ن السلع 

واملنتجات.

في سياق آخر، قال آل ثاني إن »القطاع 
اخل����اص ال���ق���ط���ري، مت��ك��ن م���ن ه��زمي��ة 
احلصار منذ بداياته، وأثبت أن��ه شريك 
حقيقي للقطاع العام، في مسيرة التنمية 

االقتصادية للدولة«.
وتابع: »القطاع اخلاص، أوجد مصادر 
ج��دي��دة للسلع وامل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي كانت 
ت��س��ت��ورد م��ن دول احل��ص��ار، فضال عن 
مساهمته ف��ي تأمني احتياجات السوق 
احمللية من السلع الضرورية، والتوجه 

نحو الصناعة احمللية«.
وبلغ عدد املنشآت الصناعية املسجلة 
في البالد بحلول نهاية 2019، نحو 1464 
مبختلف القطاعات، مقارنة بنحو 1171 
بنهاية ع��ام 2016، م��ا يعني تأسيس 
293 مصنعا ج��دي��دا. كما تأسست أكثر 
م��ن 47 أل��ف شركة ج��دي��دة خ��الل أع��وام 
احلصار، بحسب املسؤول القطري، منوها 
أن فترة احلصار شهدت ج��ذب مزيد من 

االستثمارات األجنبية إلى البالد.
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98.6 باملئة نسبة التزام الكويت باتفاق تقليص إمدادات »أوبك+«
اش��ار تقرير ص��ادر من ”اوبك ” إن ال��ت��زام الكويت 
بإتفاق خفض إنتاج النفط مع دول أوبك + خالل مايو 
املاضي بلغ ما نسبته 98.6 باملئة، بكميات إنتاجية 

وصلت إلى 2.177 مليون برميل.
وأش��ارت إلى إنتاج الكويت مت حتديده عند 2.168 
مليون برميل، انخفاضاً من 2.809 مليون برميل وفقاً 

التفاق خفض اإلن��ت��اج. ولفتت إل��ى أن إنتاج الكويت 
انخفض خ��الل مايو مبقدار 632 أل��ف برميل، مقارنة 

بالشهر السابق.

صادرات النفط الكويتية تتراجع 
20.3 باملئة خالل الربع األول

تراجعت ص���ادرات دول��ة الكويت م��ن النفط 
ومشتقاته األساسية خالل الربع األول من العام 

اجلاري بنسبة 20.31 باملائة على أساس سنوي.
وحسب بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء، 
بلغت قيمة ص��ادرات النفط ومشتقاته األساسية 
3.61 مليار دينار )11.74 مليار دوالر( بالربع 
األول من 2020، مقابل 4.53 مليار دينار )14.74 

مليار دوالر( بنفس الربع من العام السابق.
وشكلت ص��ادرات النفط ومشتقاته في الثالثة 
األشهر األولى من العام اجلاري 93.28 باملائة من 
إجمالي ص��ادرات الكويت في تلك الفترة البالغة 

3.87 مليار دينار.
وجاء تراجع الصادرات الكويتية من النفط مع 
انهيار الطلب على اخلام عاملياً في تلك الفترة، إذ 
أدى توغل فيروس كوورنا إلى اجتاه العديد من 
البلدان لفرض إجراءات احترازية للحد من تفشي 
الفيروس، كإغالق املصانع، وتطبيق إج��راءات 

التباعد االجتماعي.
وجلأت بعض الدول لتمديد عطالتها احلكومية، 
وتعليق حركة الطيران، وأدى إغ��الق املصانع 
في الصني أكبر مشتر للنفط مما ساهم في هبوط 

الطلب العاملي على اخلام، وظهور تخمة ملحوظة 
في امل��ع��روض، فضاًل عن التزام الكويت باتفاق 
»أوبك خلفض اإلنتاج« الذي انتهي في 31 مارس 

السابق.
وك��ان حل��رب األس��ع��ار التي قامت بني اململكة 
العربية السعودية وروس��ي��ا، ال��دور األب��رز في 
هبوط أسعار النفط، فبعد رفض األخيرة اتفاق 
أوبط بخفض اإلنتاج قام الطرفان بزيادة إمداداتهم 

وهوى ذلك بأسعار النفط.
وخ��الل الربع األول من العام اجل���اري، هبط 
سعر برميل النفط الكويتي بنسبة 62.39 باملائة 
ليصل إلى 25.70 دوالر للبرميل بختام تعامالت 
مارس السابق وهو أدنى مستوى منذ عام 2016، 
علماً بأنه كان يسجل في نهاية عام 2019 نحو 
68.35 دوالر للبرميل. وتبع ذلك اتفاق منظمة 
البلدان املصدرة للنفط »أوبك« وحلفاؤها كروسيا 
في أبريل السابق على أكبر خفض يومي لإلنتاج 
البالغ 9.7 مليون برميل مبشاركة أعضاء جدد 
كالواليات املتحدة وكندا والنرويج على أن يسري 
االت��ف��اق خ��الل مايو ويونيو، وس��ط ترحيب من 

السعودية وروسيا لتمديده للشهر املقبل.

ماكينزي شركة  مع  التعاقد  بشأن  تداوله  يتم  ما  تنفي  املالية«  »وزارة 
أعلنت وزارة املالية في بيان لها عن 
ع��دم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ب��ش��أن تعاقد 
ال���وزارة مع شركة ماكينزي العاملية 

لالستشارات.
وكانت أنباء قد ت��رددت عبر وسائل 
اع���الم ال��ي��ك��ت��رون��ي��ة وك��ذل��ك منصات 
ال��ت��واص��ل االجتماعي تفيد أن وزارة 
املالية تبحث اب���رام تعاقد م��ع شركة 

ماكينزي العاملية لالستشارات.
وتعد ماكينزي وشركائه هي شركة 
اس��ت��ش��ارات إداري���ة عاملية ف��ي جميع 
أنحاء العالم. وهي تقوم بإجراء حتليل 
نوعي وكمي لتقييم قرارات اإلدارة عبر 

القطاعني العام واخلاص. 
تنشر م��اك��ي��ن��زي مجلة ماكينزي 
الفصلية منذ عام 1964 ومتول مؤسسة 
أبحاث معهد ماكينزي العاملية وتنشر 
تقارير حول مواضيع اإلدارة وقد أّلفت 
العديد من الكتب املؤثرة حول اإلدارة. 
وق��د ش��ه��دت مم��ارس��ات��ه��ا ف��ي السرية 
والتأثير على امل��م��ارس��ات التجارية 

وثقافة الشركات استقبااًل مستقطًبا.
تأسست ماكينزي في عام 1926 من 

قبل جيمس أ. ماكينزي من أجل تطبيق 
م��ب��ادئ احملاسبة على اإلدارة. توفي 

ماكينزي في ع��ام 1937 ومت��ت إع��ادة 
هيكلة الشركة ع��دة م���رات م��ع ظهور 

شركة ماكينزي وشركائه في العصر 
احلديث في عام 1939. 

دعمًا ملبادرات التخفيف من تداعيات أزمة كورونا

للكويت سعودي  ريال  مليون  بقيمة  غذائية  مساهمات  تقدم  الكويت  سدافكو 
دعماً للجهود الهادفة إلى التخفيف من 
تداعيات أزم��ة فيروس كورونا املستجد 
)كوفيد19-(، ، أعلنت شركة  سدافكو 
الكويت للمنتجات الغذائية ع��ن تقدمي 
مساهمات غذائية مببلغ  مليون ري��ال 
سعودي من منتجات حليب السعودية إلى 
جمعية الهالل األحمر الكويتي لدعم جهود 
مكافحة وب��اء فيروس كورونا املستجد 

وحماية صحة وسالمة املواطنني .
وتعكس هذه امل��ب��ادرات اجلديدة مدى 
التزام )سدافكو( الراسخ مببدأ اخلدمة 
املجتمعية والبرامج الداعمة التي تعزز 
من االس��ت��ق��رار  االجتماعي مع ب��دء دول 
املنطقة تدريجًيا ف��ي تخفيف عمليات 
التباعد االجتماعي ل��ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد )كوفيد19-(، سوف تساعد هذة 

املساهمات من امل��واد الغذائية األساسية 
األسر املتضررة من فقدان مصادر الدخل 
وسبل العيش خ��الل الفترة األخيرة من 

األزمة. 

م���ن ج��ه��ت��ه حت����دث ف����اوت م��ات��ي��س، 
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية 
ملنتجات األل��ب��ان واألغ��ذي��ة )س��داف��ك��و(، 
قائاًل ، »بصفتنا مصنًعا إقليمًيا رئيسًيا 

للمواد الغذائية، وكشركة ذات شعور 
ق��وي مبسؤوليتنا جت��اه املجتمع ، من 
املهم للغاية في هذة االوق��ات الصعبة أن 
نتقدم  بالعون واملساعدة لألسر املتضررة 
م��ن ت��داع��ي��ات تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد )كوفيد19-(. نعمل بشكل وثيق 
لتقدمي ال��دع��م ال���الزم إل��ى املنظمات في 
الكويت لضمان حصول احملتاجني على 

الضروريات اليومية.« 
وتكمن املساهمة ف��ي تلبية واهتمام 
سدافكو مبعاجلة القضايا املجتمعية 
وزي����ادة ال��وع��ي مب��ع��ان��اة أول��ئ��ك الذين 
يواجهون ظروًفا استثنائية. ففي مواجهة 
الشدائد ، متضي سدافكو قدما بعزمها على 
أن تكون ق��وة من أج��ل اخلير في البلدان 

التي تعمل فيها.

القطاع اخلاص لعب دورًا مهمًا في حتويل السلبيات إلى مكاسب

غرفة قطر: احلصار فشل في كبح منو اقتصاد البالد
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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتاً 
خالل تعامالت أمس األربعاء، ليصل إلى 34.59 
دوالر، مقابل 33.90 دوالر يوم الثالثاء املاضي، 
وذل��ك وفقاً للسعر املُعلن من مؤسسة البترول 

الكويتية..
ع��امل��ي��اً، ارت��ف��ع��ت أس��ع��ار النفط عند تسوية 
تعامالت أمس، في جلسة متقلبة، وعقب بيانات 
املخزونات األمريكية، مع شكوك ح��ول توقيت 
وحجم متديد تخفيضات اإلنتاج من قبل حتالف 

»أوبك.+«.
وك��ش��ف��ت ب��ي��ان��ات إدارة م��ع��ل��وم��ات الطاقة 

األم��ري��ك��ي��ة، ت��راج��ع مفاجئ مل��خ��زون��ات النفط 
األمريكية على عكس التوقعات خ��الل األسبوع 
املنتهي في 29 مايو املاضي، في حني انخفض إنتاج 
النفط بالواليات املتحدة بنحو 200 ألف برميل 

يومياً خالل نفس األسبوع..
وأنهت عقود خام برنت تسليم أغسطس جلسة 
أمس مرتفعة 22 سنتاً أو 0.6 باملائة لتسجل عند 
التسوية 39.79 دوالر للبرميل، في حني صعدت 
عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط 
48 سنتاً أو 1.3 باملائة لتبلغ عند التسوية 37.29  

دوالر للبرميل.

للبرميل دوالر   34.59 إلى  يرتفع  الكويتي  النفط 

ذكرت مجلة ميد ان وزارة الكهرباء واملاء تلقت 
مستندات التأهيل لشركات امل��ق��اوالت املعنية 
باملرحلة الثانية من مشروع الدوحة 2 اخلاص 
ببناء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بتكنولوجيا 

التناضح العكسي في منطقة الدوحة.
وتوقعت املجلة ان تصدر ال���وزارة مستندات 
املناقصة في أكتوبر املقبل، حيث من املقرر أن يتم 
تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء 
EPC وبطاقة حتلية تبلغ 60 مليون متر مكعب 
يوميا، مشيرة ال��ى ان��ه م��ن غير ال��واض��ح م��ا إذا 
كانت الوزارة قد استكملت جولة تأهيل الشركات 

للمشروع.
وتضم قائمة الشركات التي قدمت طلبات التأهل 
 VA ،كال من: سوز من فرنسا/ سيبكو 3 من الصني
Tech Wabag من الهند/ شركة اخلليج املتحدة 
ل��إلن��ش��اءات، Sacyr م��ن إسبانيا، أبينغوا من 
إسبانيا/ هيونداي للهندسة واملقاوالت من كوريا 
اجلنوبية، تيكنيكاس ريونيداس من إسبانيا، 
مجموعة هندسة الطاقة الصينية غوانغدونغ 

إلكتريك من الصني.
باإلضافة إلى متيتو من اإلم��ارات/ أوراسكوم 
لإلنشاءات من مصر، شركة تكتون للهندسة من 
اإلم���ارات، يوتيكو من اإلم���ارات/ ت��ام كابيتال، 
شركة ال��غ��امن ال��دول��ي��ة إنترناشونال، دوس��ان 
للصناعات الثقيلة من كوريا اجلنوبية/ مركز 
العمر، شركة فيوليا من فرنسا/ شركة الشبكات 
الكهربائية والتكنولوجية، هانغزهو لتكنولوجيا 
معاجلة املياه من الصني/ شانزي لإلنشاءات 
من الصني/ شركة الهاشمي للهندسة - محلية، 
شركة جيهيوس للصناعات القابضة من هولندا/ 

الكاظمي للتجارة العامة واملقاوالت.
وكانت وزارة الكهرباء وامل��اء قد أرس��ت على 
شركة دوس��ان للصناعات الثقيلة واإلن��ش��اءات 
الكورية اجلنوبية عقدا بقيمة 422 مليون دوالر 
لبناء 60 محطة لتحلية مياه ال��دوح��ة 1 التي 
ستعمل بالتناضح العكسي بطاقة 60 مليون 
غالون يوميا في مايو 2016، ومن املتوقع أن تكتمل 

أعمال البناء في املشروع خالل هذا الشهر.

»2 »الكهرباء« تتلقى مستندات التأهيل حملطة »الدوحة 

سمحت السلطات احمللية في إمارة دبي 
لشركات ومؤسسات القطاع اخل��اص، 
وكذلك املراكز التجارية واملوالت في دبي، 
للعمل بنسبة 100 باملئة، ابتداء من أمس 

اخلميس الرابع من يونيو.
وسمحت اللجنة العليا إلدارة األزمات 
والكوارث في دبي لتلك القطاعات بالعمل 
خالل األوق��ات املعلنة للسماح باحلركة 
في اإلمارات من السادسة صباحاً وحتى 
11 مساًء، على أن يكون لكل مركز تسوق 
احلرية في اختيار ساعات العمل فيه 

ضمن تلك التوقيتات.
وأك����دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا أن ال��ق��رار 
يأتي في سياق االستئناف التدريجي 
لألنشطة االقتصادية، وإعادة احلياة إلى 
طبيعتها بصورة مرحلية، مع التشديد 
على م��واص��ل��ة تطبيق ك��ل اإلج����راءات 
الوقائية والتدابير االح��ت��رازي��ة التي 
تضمن سالمة وصحة جميع العاملني 
في تلك املواقع، سواء مقار الشركات أو 
في امل��راك��ز التجارية وامل���والت، وكذلك 
رواده��ا وزواره��ا في األوق��ات كافة، وفق 

التعليمات املُعلنة.
وقالت اللجنة إن هذه اخلطوة »تأتي 
ف��ي إط���ار احل���رص على إت��اح��ة املجال 
أم��ام القطاع اخل��اص الستئناف نشاطه 
ب��ص��ورة طبيعية، م��ع ال��ت��ش��دي��د على 

حتمية اتباع التدابير الوقائية واتخاذ 
االحتياطات كافة، التي تضمن جلميع 
العاملني لدى شركات ومؤسسات القطاع 
اخلاص وكذلك جمهور املتعاملني معهم، 

كل احلماية الالزمة«.
في الوقت ذات��ه، ش��ددت اللجنة على 
ض���رورة ات��ب��اع العاملني ف��ي الشركات 
واملؤسسات اخلاصة - وأيضاً املراكز 
التجارية، بكل ما تضمه من متاجر ومنافذ 
بيع، وكذلك الزوار ومرتادي تلك املواقع 
- التعليمات الوقائية، ومن أهمها ارتداء 
الكمامات، واحلفاظ على التباعد املكاني 

ب��ني األش��خ��اص، واملسافة اآلم��ن��ة التي 
يجب أال تقل عن مترين، وكذلك استخدام 
املعقمات، واملداومة على غسيل األيدي 
باملاء والصابون مدة ال تقل عن 20 ثانية، 

كلما كان ذلك ممكناً.
كما نصحت باالستمرار في العمل عن 
ُبعد ملوظفي شركات ومؤسسات القطاع 
اخلاص، من املعرضني خلطر العدوى، ال 
سيما أصحاب أم��راض اجلهاز التنفسي 
املزمنة، وكذلك أصحاب املناعة املنخفضة.
ب��دوره��ا أك��دت أن احل��م��الت التفتيشية 
ستستمر من قبل جميع اجلهات الرقابية 

ذات الصلة، م��ن أج��ل ضمان التطبيق 
الدقيق لتلك التعليمات، وفرض الغرامات 
على املخالفني، س��واء من اجلمهور، أو 
إدارات املراكز التجارية التي يتضح عدم 

التزامها بالتعليمات الوقائية.
ونّبهت إل��ى ض���رورة ات��خ��اذ املراكز 
التجارية واملوالت كل االحتياطات التي 
تضمن جلميع زواره���ا والعاملني بها 
السالمة في كل األوقات، ومن ذلك التعقيم 
املستمر ملختلف املرافق واألماكن املشتركة 
في امل��والت، وتوفير املعقمات في أماكن 

مختلفة وعند مداخل املوالت.
وط��ال��ب��ت ب��اس��ت��خ��دام أج��ه��زة قياس 
احل��رارة عند جميع امل��داخ��ل، الكتشاف 
أي حالة قد يشتبه في إصابتها بأعراض 
الفيروس، وات��خ��اذ ال��الزم جتاهها، مع 
ال��ت��زام ك��ل مركز بتوفير غرفة للعزل 
لتحويل ك��ل م��ن يشتبه ف��ي إصابته 
بالفيروس إليها، وف��ق البروتوكوالت 

املعتمدة في هذا اخلصوص.
وسبق حلكومة دبي أن أعلنت إعادة 
فتح 4 ش��واط��ئ ومتنزهات رئيسية، 
داعية املرتادين من املواطنني واملقيمني 
إلى »االلتزام بإجراءات السالمة العامة، 
وم���راع���اة جميع اإلرش�����ادات ال��ت��ي مت 
تعميمها في املواقع؛ لضمان سالمة وأمان 

املجتمع«.

دبي تسمح للمؤسسات اخلاصة بالعمل بشكل كامل

ذك��رت دراس���ة حديثة أن دول مجلس التعاون 
لة بقوة للتكيف مع البيئة االقتصادية  اخلليجي مؤهَّ
اجلديدة ملا بعد ك��ورون��ا، والتعافي من أزم��ة وباء 
كوفيد19-، مدعومة مبعدالت النمو املرتفعة تاريخياً 

والبنى السياسية والدميغرافية املتينة.
وق��ال��ت دارس���ة ُن��ش��رت م��ؤخ��راً م��ن ِقبل شركتي 
االس��ت��ش��ارات اإلداري�����ة أدف���اي���زوري ج����روب، و 
كونسول-تي، وفقاً لبيان، إن��ه ينبغي على قادة 
األعمال واحلكومات االستعداد للتعامل مع املعيار 
الطبيعي »ال��ق��ادم«، وحتويل التحديات إلى فرصة 
من أجل اخلروج منتصرين في عالم ما بعد كورونا 

)كوفيد19-(.
ووف��ق��اً للدراسة والتي اتخذت عنوان »م��ا بعد 
كوفيد19-: التكيف مع واق��ع اقتصادي وجت��اري 
جديد«، فإن الشركات العاملة في الشرق األوسط 
وباقي مناطق العالم ستمارس أنشطتها في بيئة 
مختلفة جذرياً تتسم بعائدات أقل ومشهد تنافسي 
متقلب ومن���اذج عمل ج��دي��دة وحمائية اقتصادية 

متصاعدة. كما سيؤدي اضطراب األس��واق الناجم 
عن وباء كورونا إلى طفرة غير مسبوقة في عمليات 
االندماج واالستحواذ )M&A(، باإلضافة إلى ارتفاع 
مفاجئ ف��ي ب��رام��ج إع���ادة الهيكلة على مستوى 

احلكومات والشركات.
وأش��ارت، إلى أنه من شأن هذه الزعزعة اليوم أن 
تخلق فرصة فريدة أم��ام الشركات الكتساب حصة 
سوقية في عالم فوكا )األح��رف األول��ى من كلمات 
 ،Uncertainty وعدم اليقني ،Volatility التقلب
 )Ambiguity والغموض ،Complexity والتعقيد

والتحول إلى مؤسسات رشيقة ومرنة وقوية.
ورسمت الدراسة مقاربة متعددة اجلوانب تشمل 
م��ج��االت رئيسية ملساعدة احلكومات والشركات 
على قيادة االنتقال بقّوة إلى التحّوالت االقتصادية 
واالجتماعية القادمة والتي جاءت عبر عدة نقاط أهما 
متتع الشركات واحلكومات ذات املستوى العالي من 
الرقمنة مبيزة كبيرة على املؤسسات التي تتخلّف في 

اعتماد التكنولوجيا.

لة بقوة للتكيف  دول اخلليج مؤهَّ
مع بيئة »بعد كورونا« االقتصادية


