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يف  قطر  عىل  الخسائر  تراكمت 
الجوية  الــحــدود  ــالق  إغ مجال 
والربية والبحرية، حيث وصلت يف 
مليار   85 إىل  التقديرات  بعض 
من   25% إلغاء  متضمنة  دوالر، 
الرحالت الجوية من وإىل الدوحة، 
السياحة  قطاع  لها خسارة  مضاًفا 
حتى  دوالر  مليون   600 بنحو 

نهاية عام 2017.

املباعة  العقارات  قيمة  انخفضت 
يف قطر خالل الربع األول من العام 
الجاري بنسبة 41% إىل 1.45 مليار 
ريال، مقارنة بـ 2.5 مليار ريال يف 
 ،2017 العام  من  املقابل  الربع 
وبنسبة 21% عىل أســاس شهري، 
املباعة  العقارات  عدد  وانخفض 
إىل   2018 من  األول  الربع  خالل 

345 عقاراً. 

القطري  ــايل  املـ ــوق  ــس ال يف 
 %10 الـخـســارة  وصـلــت 
خــــالل  دوالر)  بليــون   15)
األسابيع األربعة األوىل لألزمة، 
الحقاً،  بعضها  تعويض  جرى 
الدوليــة  الثقــة  أزمــة  لكن 
بالنظام القطري أضحت أعمق 
من أن ترتجمهــا مضــاربــات 

تصعيد املؤرش اليومي.

أمام  يصمد  مل  فإنه  القطري،  االقتصاد  لهشاشة 
قطع  من  األوىل  الساعات  فمنذ  املقاطعة،  وطأة 
العالقات معها، أدركت قطر حقيقة أنها مقبلة عىل 
صعوبات وخسائر باهظة ال تستثني قطاعاً بعينه، 
فهرولت، بعد ساعات قليلة من إعالن املقاطعة يف 
الخامس من يونيو 2017، إىل كٍل من إيران وتركيا، 
سعياً لتأمني احتياجاتها الغذائية منهام، ألنها تدرك 
باقتصادها  تهوي  سوف  عزلتها  أن  اإلدراك  متام 
الهش، يف ضوء اعتامدها بنسبة كبرية عىل محيطها 

يف تأمني حاجياتها، خاصة من املواد الغذائية. 

إعداد: محمد خالد - غرافيك: فاطمة الفاليس 
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تركيا  من  وارداتــهــا  قطر  رفعت 
مليارات   6.3 لتصل   %46 بنسبة 
دوالر، ووعدت بأن تضخ 19 مليار 
حسب  جديدة،  استثامرات  دوالر 
هذا  الرتكية،  زمان  لصحيفة  تقرير 
كلفة  دوالر  مليارات   7 عن  فضالً 
سنوية لقاعدة بن زياد العسكرية 
توسيعها  يجري  أن  قبل  الرتكية، 

لتصبح بحرية أيضاً

الرتكية  الحامية  تكاليف  قــدرت 
األمريكية لقطر بـ 68 مليار دوالر، 
إىل  أخــرى  ــة  دراس رفعتها  بينام 
كان  آخرها  مليارات،   108 حدود 
يوم الخميس املايض بإعالن امللحق 
القطرية  السفارة  يف  العسكري 
نظام  لــرشاء  عقداً  أن  بواشنطن 
ريثيون  رشكــة  من  جديد  جــوي 

سيكلف 2.5 مليار دوالر.

رشاء  يف  الــدوحــة  أغدقت 
عن  فائضة  أمريكية  أسلحة 
اسرتضاء  أجل  من  الحاجة، 
الرئيس دونالد ترامب بأمل 
أو  رفع  يف  قطر  يساعد  أن 
املقاطعة  ضغط  تخفيف 

العربية.

أنفقت قطر خالل األشهر 
التسعة األوىل من أزمتها، 
دوالر  مليارات   8 نحو 
ضغط  قــــوى  لـــــرشاء 
داخــل  عامة  ــات  وعــالق
واشنطن، من أجل تبييض 
ــة  ــوم ــوس صــورتــهــا امل

باإلرهاب.

سحوبات من األرصدة الخارجية 
يف  الــــدوالر  أزمـــة  ملعالجة 
املصارف املحلية وصلت مبوجب 
إىل  املتخصصة  التقديرات  بعض 
ما  وهـــو  دوالر،  مــلــيــار   56
من  عــدد  تسييل  اســتــدعــى 
الدولية  القطرية  االستثامرات 
يف  قطر  موقع  كرس  نحو  عىل 

قامئة فوربس للمستثمرين.
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