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حركة االسهم قطر تتوقع عجزا بالميزانية 
لمدة 3 أعوام على األقل

»مواصفات« األولى شرق أوسطيًا بالتميز 
في خدمات المتعاملين

"أدبتيو" اإلماراتية تشتري حصة أغلبية 
بـ"أمريكانا" الكويتية

بوينغ: موافقة حكومية شرط بيع الطائرات 
المئة إلى إيران

قفزة في مؤشرات الكويت 
بقيادة أسهم مجموعة الخرافي

 
 تتوقع احلكومة القطرية عجزا يف امليزانية 

ملدة ثالثة اأعوام على الأقل.
وذكرت وزارة التخطيط التنموي والح�صاء، 
املدى  على  القت�صاد  حول  لها  تقرير  يف 
الطويل، اأنها تتوقع عجزا مالية بن�صبة 7.8 
يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل العام 
تقرير  توقعت يف  قد  بعدما كانت  اجلاري، 
فقط،  املئة  يف   4.8 بن�صبة  عجزا  ما�صي 

وفق ما نقلت "رويرتز"، الأحد.
الإي��رادات  ت�رضر  نتيجة  العجز  هذا  وياأتي 
الطبيعي  ال��غ��از  اأ���ص��ع��ار  انخفا�ض  ج��راء 

العجز  اأن  ال����وزارة  تابعت  كما  وال��ن��ف��ط. 
 7.9 اإىل  العام املقبل �صريتفع  املتوقع يف 
املئة  يف   4.2 اإىل  ينخف�ض  ثم  املئة،  يف 

يف 2018.
القت�صاد  منو  املتوقع  من  اأن��ه  وك�صفت 
اجل��اري،  العام  املئة  يف  ب�3.9  القطري 
املقبل  العام  املئة،  يف   3.8 بن�صبة  ومنوه 

و3.2 يف املئة يف 2018.
الطبيعي  للغاز  م�صدر  اأك��ر  قطر  وتعتر 
دول  اأغني  من  وه��ي  ال��ع��امل،  يف  امل�صال 
اإج��راءات  لتبني  ا�صطرت  اأنها  بيد  اخلليج، 
ا�صتقرار  لتحقيق  �صعيا  العام  هذا  تق�صف 

مايل، ب�صبب هبوط اإيرادات النفط والغاز.

    

للموا�صفات  الإم����ارات  هيئة  ح�صلت 
املركز  على  »موا�صفات«  واملقايي�ض 
الأو����ص���ط  ال�������رضق  ج���ائ���زة  يف  الأول 
املتعاملني يف  للتميز بخدمات  العا�رضة 

املوؤ�ص�صات احلكومية واملدن الذكية.
هيئة  عام  مدير  املعيني  اهلل  عبد  وقال 
يف  واملقايي�ض  للموا�صفات  الإم���ارات 
اأم�ض،  الهيئة  اأ�صدرته  �صحايف  بيان 
وحت�صني  تطوير  من  متكنت  الهيئة  اإن 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا م���ن خ���الل حت��ق��ي��ق اأع��ل��ى 
بني  والتن�صيق  الن�صجام  م�صتويات 
اأدى  ما  املختلفة  والأق�����ص��ام  الإدارات 
تقدمي  يف  كبرية  ان�صيابية  حتقيق  اإىل 

اخلدمات للمتعاملني.
مركز  اأن  اأظهر  التقرير  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
باأبوظبي  بفرعيه  املتعاملني  اإ�صعاد 
متعامل   5000 من  اأكرث  ا�صتقبل  ودبي 
العام  من  الأوىل  الأربعة  ال�صهور  خالل 

احلايل، موؤكداً حر�ض الهيئة على اإ�صعاد 
املتعاملني من خالل تر�صيخ اأ�ص�ض التميز 

والبتكار يف جمال خدمة املتعاملني.
يف  املتعاملني  اإ�صعاد  مركز  اأن  واأو�صح 
واملقايي�ض  للموا�صفات  الإم��ارات  هيئة 
ي��ق��دم ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي من 
والتنمية  احلياة  بجودة  الرتقاء  �صاأنها 
دول��ة  يف  القت�صاد  ودع��م  امل�صتدامة 

الإمارات.
اأو�صح مدير عام هيئة  من ناحية ثانية 
اأن  واملقايي�ض  للموا�صفات  الإم���ارات 
»العالمة  منحت  الهيئة  اأن  اأظهر  التقرير 
منتجًا   1512 لنحو  للحالل«  الوطنية 
احل��ايل،  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الثلث  خ��الل 
منح  يف  التو�صع  باأهمية  �صعادته  موؤكداً 
ال�صمو  �صاحب  مبادرة  دعم  يف  العالمة 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
القت�صاد  لتطوير قطاع  اهلل،  دبي، رعاه 

الإ�صالمي.

وافقت جمموعة "اأدبتيو" الإماراتية على �رضاء 
لالأغذية  الكويتية  ال�رضكة  يف  الأغلبية  ح�صة 
دولر.وذكرت  مليار   2.4 مقابل  "اأمريكانا" 
الكويتية  اخلرايف  ملجموعة  اململوكة  ال�رضكة 
قانوين  اتفاق  وفق  �صتجري  البيع  عملية  اأن 
والعقارات،  لالأ�صهم  اخلري  جمموعة  مع  ملزم 
نقلت  م��ا  وف��ق  اخل���رايف،  ملجموعة  التابع 
"رويرتز"، الأحد. ويرتقب اأن يتم بيع كل اأ�صهم 

69 يف املئة ل�رضكة  جمموعة اخلري ون�صبتها 
اأدبتيو، وذلك ب�صعر 2.65 دينار كويتي لل�صهم، 
�صعر  اآخر  فوق  املئة  يف   26 �صعرية  وع��الوة 
لل�صهم يف البور�صة. وتنهي ال�صفقة واحدة من 
اأطول م�صاعي ال�صتحواذ يف املنطقة، اإذ كانت 
ح�صة جمموعة اخلري يف اأمريكانا، التي متلك 
دجاج  مطاعم  ل�صل�صلة  الأو�صط  ال�رضق  امتياز 
حتت  الأغ��ذي��ة  وتنتج  ه��ت،  وبيتزا  كنتاكي 
اأوائل  عالمتها التجارية، معرو�صة للبيع منذ 

عام 2014.

    
 

الأم��ريك��ي��ة  "بوينغ"  ���رضك��ة  ق��ال��ت 
املبدئي  التفاق  اإن  الطائرات،  ل�صناعة 
 100 لبيع  طهران  مع  اإليه  تو�صلت  الذي 
احلكومة  ملوافقة  �صيخ�صع  جتارية  طائرة 

الأمريكية اأول قبل تنفيذه.
بالعا�صمة  ال�رضكة  مقر  يف  م�صوؤول  وذكر 

عربية"،  نيوز  ل�"�صكاي  وا�صنطن 
لالتفاق  بوينغ  اإبرام  اأن 

ما  اإط��ار  ياأتي يف 

عنها،  القت�صادية  العقوبات  رفع  من  طهران  مع  النووي  التفاق  اأتاحه 
وال�صماح ببيعها طائرات غري ع�صكرية.

وكان ع�صوا الكونغر�ض الأمريكي، جيب هين�صارلنغ، رئي�ض جلنة اخلدمات 
الع�صو يف املجل�ض، قد وجها  النواب، وبيرت رو�صكام،  املالية يف جمل�ض 
اإىل رئي�ض �رضكة بوينغ، ديني�ض مولينرغ، مطالبني بتو�صيحات  ر�صالة 

حول ال�صفقة املزمعة مع طهران.
طهران  "اعتياد  من  حتذير  يومني،  قبل  املوجهة  الر�صالة  يف  وج��اء 
الع�صكرية  املعدات  نقل  يف  واملدنية  التجارية  الطائرات  ا�صتخدام  على 
ال�رضق  منطقة  يف  ارهابية  جماعات  لدعم  والأ�صلحة  وال�صواريخ 

الأو�صط".
ويرتقب اأن تكون ال�صفقة املزمعة الأكر من نوعها بني �رضكة 
النووي  التفاق  توقيع  منذ  الإيرانية  واحلكومة  اأمريكية 
الأخري.    وكان علي عبد زاده، مدير هيئة الطريان املدين 
اأعلن يف مقابلة �صحفية  قد  الإي��راين، 
"بوينغ"،  مع  اتفاقا  الأح��د،  ن�رضت 
بهدف  طائرة  مئة  ���رضاء  على  ين�ض 
اأن  م�صيفا  الي���راين،  الأ�صطول  جتديد 
بع�ض  تداولتها  التي  ال�صفقة،  قيمة 
مليار   17 وبلغت  الإع����الم،  و���ص��ائ��ل 

دولر، لي�صت نهائية.

جمموعة  اأ�صهم  بقيادة  الأح��د،  �صباح  الكويت،  بور�صة  موؤ�رضات  قفزت 
اخلرايف، بعد الإعالن عن بيع اأ�صهم املجموعة يف �رضكة اأمريكانا ل�رضكة 

اأدبتيو الإماراتية، يف �صفقة تبلغ قيمتها نحو 2.4 مليار دولر.
15 لالأ�صهم  08:57 بتوقيت غرينت�ض، قفز موؤ�رض كويت  وبحلول ال�صاعة 
ارتفاع املوؤ�رض  بلغ  826.5 نقطة، يف حني  اإىل  2.4 يف املئة،  القيادية 

الرئي�صي 0.86 يف املئة، اإىل 5441 نقطة.
وقال عدنان الدليمي املحلل املايل لرويرتز، اإن املتداولني ل ي�صتطيعون 

اللحاق بارتفاع الأ�صهم يف �صوق الكويت بعد توقيع �صفقة اأمريكانا.
واأ�صاف اأن النتعا�ض لن يقت�رض على اأ�صهم جمموعة اخلرايف، لأن هناك 
على  ديون  مقابل  مرهونة  اأمريكانا  اأ�صهم  لديها  التي  البنوك  من  العديد 
�صينعك�ض  ما  الأ�صهم،  هذه  حترير  ال�صفقة  هذه  �صاأن  ومن  املجموعة، 

ايجابيا على البنوك.
الوطنية"  ال�صناعات  املئة، و"جمموعة  "زين" 2.9 يف  اأ�صهم  كما قفزت 
7.1 يف املئة، و"ال�صتثمارات الوطنية" 5.3 يف املئة، و"الكابالت" 6.2 
يف املئة، و"املال" 8.8 يف املئة، و"ال�صاحل" �صتة يف املئة، وتنتمي كل 
هذه الأ�صهم ملجموعة اخلرايف. كما �صعدت اأي�صا اأ�صهم البنوك ومنها �صهم 
املئة، و"بنك اخلليج" 4.4 يف  املئة يف  الوطني" 4.9 يف  الكويت  "بنك 

املئة، و"البنك التجاري" 2.4 يف املئة، و"بنك برقان" 1.6 يف املئة.

شبح مغادرة بريطانيا يطغى على مهرجان المستثمرين في ليفربول

مدينة  يف  املجتمعني  امل�صتثمرين  اآلف  يتقا�صم 
ليفربول التجارية الكرى يف بريطانيا، يف املهرجان 
الدويل لل�رضكات، هاج�ض معرفة ما قد يحدث اإن قرر 

الريطانيون مغادرة الحتاد الأوروبي.
من  الأك��ر  لل�رضكات  ال��دويل  املهرجان  وي�صت�صيف 
رجل  األ��ف   30 من  اأك��رث  املتحدة  اململكة  يف  نوعه 
و�صيدة اأعمال من املنتج الريطاين ال�صغري للحليب اإىل 
ال�صانع الهندي ال�صخم لتوربينات كهربائية، وي�صتمر 
حتى ال�صهر املقبل. فيما يهدف هذا احلدث املقرر منذ 
عامني اإىل حتفيز العقود وال�صادرات الريطانية، بدا 
يف  الأوروبي  الحتاد  يف  البلد  بقاء  ب�صاأن  ال�صتفتاء 

�صيما  ل  امل�صاركني،  لدى  ال�صاغل  ال�صغل  يونيو   23
الذي  املهرجان،  افتتاح  بعيد  الأ�صواق.  زعزع  واأن��ه 
ي�صتمر اإىل الأول من يوليو، قال مدير املهرجان اأيان 
مكارثي الثنني، "لناأمل ا�صتئناف الأعمال بعد �صدور 

النتائج".
قاعة  يف  الأ�صبوع  ط��وال  املحمومة  احلركة  تهداأ  مل 
مري�صي  لنهر  ال�رضقية  ال�صفة  على  الهائلة  املعار�ض 
اأن  قبل  ليفربول،  يعر  الذي  انكلرتا،  �رضق  �صمال  يف 
حملية  منتجات  عر�ض  فمن  اإيرلندا.  بحر  يف  ي�صب 
دولية ومفاو�صات مغلقة وغريها،  وتنظيم موؤمترات 
تبلغ  اإجمالية  بقيمة  عقود  اإب��رام  املنظمون  يتوقع 

اإ�صرتليني )333 مليون يورو(. 265 مليون جنيه 
ب�صاأن  الأح��ادي��ث  حتتلها  ا�صرتاحة  ف��رتة  ك��ل  لكن 

الحتاد  من  اخل��روج  خماطر  اإىل  للتطرق  ال�صتفتاء 
النهاية  يف  ي�صكل  قد  رهاًنا  يعتر  فيما  )بريك�صيت( 
اأو  كامريون  ديفيد  ال��وزراء  لرئي�ض  �صيا�صًيا  انتحاًرا 
انتقاد بريوقراطية يقولون اإنها ل تطاق يف بروك�صل. 
ورغم تعبري كبار لعبي ال�صناعة واملالية العلني عن 
تاأييدهم املغامرة الأوروبية، تبدو اللوحة اأكرث تبايًنا 

لدى ال�رضكات ال�صغرية واملتو�صطة.
كيت�صن"  "اإيالز  �رضكة  موؤ�ص�ض  لينديل  ب��ول  ق��ال 
خمتلف  يف  املتوافرة  الأطفال  لأطعمة  اإيال(  )مطبخ 
املتحدة  باململكة  �صي�رض  "اخلروج  اإن  اأوروبا  اأنحاء 
حواجز  اإىل  �صيوؤدي  لأن��ه  الغذائية"،  و�صناعتها 
جهوًدا  ويهدد  البريوقراطية،  و�صي�صاعف  �رضيبية، 

لقيت الرتحيب لتوحيد معايري املنتجات.

فخر  بكل  ليعر�ض  اأت��ى  ال��ذي  اأدام��ز،  باتلر  ويل  لكن 
وامل�صدرة  لندن،  يف  امل�صنعة  الهوائية  دراج��ات��ه 
الأزمة  �صتخرج من  البالد  اأن  اعتر  اأجمع،  العامل  اإىل 
يحاولون  "الذين  اإن  وقال  ال�صطرابات.  بع�ض  رغم 
فتوقع  وقتهم،  يهدرون  بالأرقام  بتوقعات  اإغراقنا 
املالية  وزارة  اأن  غري  م�صتحيل".  بدقة  �صيحدث  ما 
على  الأط����راف  امل��ت��ع��ددة  واملنظمات  الريطانية 
والتعاون  الأمن  ومنظمة  الدويل  النقد  �صندوق  غرار 
من  البيانية  بالر�صوم  مدعومة  حذرت  القت�صادي 
اخل��روج.  اإق���رار  ح��ال  البالد يف  لن�صاط  ح��اد  اإب��ط��اء 
هان�صو  كيث  الكبري  اجللود  �صناعة  ح��ريف  يبدو  ل 
تعود  التي  للخياطة،  اآلته  بفخر  عر�ض  فيما  خائًفا، 
ت�صدر  �صات�صل  ليذر  ال�صغرية  ف�رضكته  عام.  مئة  اإىل 

من م�صغل يف هاينت يف �صاحية ليفربول حقائب يد 
ت�صل اإىل اليابان واأ�صرتاليا. قال هان�صو: "على املدى 
الق�صري لن ينتج من اخلروج اأي نفع. لكنه على املدى 
احلر".  للتبادل  اتفاقات  اإب��رام  يف  ي�صهم  قد  الأط��ول 
بحرية  �صتتمتع  اآن��ذاك  املتحدة  اململكة  اأن  واأو�صح 
تبقى  فيما  تختارها،  �صفقات  على  للتفاو�ض  القرار 
الأوروبي مثقلة مب�صالح  الأع�صاء يف الحتاد  الدول 
مل�صلحة  الت�صويت  هان�صو  وينوي  التباعد.  �صديدة 
موظفيه،  خوف  اإىل  يلفت  لكنه  الحت��اد،  من  اخلروج 
ويتوقع اأن يف�صل بع�صه الو�صع الراهن. يبقى تطوير 
العا�صفة.  لال�صطرابات  عر�صة  ومنطقتها  ليفربول 
 1715 يف  الأوىل  امل��رف��اأي��ة  من�صاآتها  فتح  فمنذ 
عقدين  املدينة  �صهدت  املا�صي  القرن  �صتينات  اإىل 

�صكلت  املدينة  اأن  ومع  الزده���ار.  من  عقد  ون�صف 
انطالق  ومركز  الريطانية  الإمراطورية  �صلع  بوابة 
املهاجرين الإيرلنديني اأو الأوروبيني ال�صماليني نحو 
اأف�صل،  حياة  اإىل  �صعًيا  اأوقيانيا  اأو  الأمريكية  القارة 
تدهورت اأو�صاعها لحًقا لنق�ض ال�صتثمارات قبل اأن 
حتاول انطالقة جديدة يف ال�صنوات الع�رضين الأخرية. 
بعد  املدينة  و�صط  من  القريبة  الأر�صفة  حتويل  ومت 
اإغالقها تدريجًيا اإىل ف�صاء ثقايف و�صياحي، بتمويل 
جزئي اأوروبي، �صمل م�صاريع عدة يف ليفربول بقيمة 
 1.5 بحواىل  املحلية  ال�صلطات  قدرتها  اإجمالية 
حالًيا  جتري  كما  يورو(.  مليار   1.9( جنيه  مليارات 
على  قادر  جديد  مليناء  الو�صيك  الفتتاح  ا�صتعدادات 

ا�صتقبال اجليل اجلديد من ال�صفن الناقلة للحاويات.

وكاالت- متابعة

»اقتصادية دبي« تتبادل المعرفة مع 
الجهات الحكومية

ا�صتقبل قطاع الت�صجيل والرتخي�ض التجاري يف دائرة التنمية 
دبي،  م��ط��ارات  من  امل�صتوى  رفيع  وف��داً  بدبي  القت�صادية 
وهيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي 
الذي  لالأعمال  دبي  لنادي  ال�صتثنائية  التجربة  على  لالطالع 
د�صنته اقت�صادية دبي اأخرياً يف مبناها بقرية الأعمال. وتاأتي 
هذه الزيارات �صمن خطط اجلهات احلكومية للتوا�صل امل�صتمر 
مع اقت�صادية دبي بهدف تبادل املعرفة والطالع على اأف�صل 
املمار�صات املتبعة يف تعزيز جودة اخلدمات املقدمة للعمالء، 
وتطوير بيئة العمل اجلاذبة لرجال الأعمال التي من �صاأنها اأن 

ت�صهم يف تعزيز تناف�صية اإمارة دبي.
الوفود  با�صتقبال  التجاري  والرتخي�ض  الت�صجيل  قطاع  وقام 
جولة  واأخ���ذ  ال��ن��ادي،  بخدمات  والتعريف  بهم،  والرتحيب 
التي  امل��راف��ق  على  والط���الع  الفاخرة  اأرج��ائ��ه  يف  ميدانية 
نوعها  من  الأوىل  هي  متميزة  خدمة  لتقدمي  خ�صي�صا  �صممت 
بو�صهاب،  اإمارة دبي. وقال عمر  ال�صخ�صيات يف  لكبار  عامليًا 
يف  التجاري  والرتخي�ض  الت�صجيل  لقطاع  التنفيذي  املدير 
التنمية القت�صادية بدبي، »نحن �صعداء با�صتقبال وفود  دائرة 
الفتتاح  اأعقاب  من  ق�صرية  زمنية  مدة  يف  احلكومية  اجلهات 
التي  واملبدعة  اخلالقة  املبادرات  على  يوؤكد  وه��ذا  الر�صمي، 
الأعمال،  ملجتمع  مالئمة  بيئة  يف  دب��ي  اقت�صادية  توفرها 

وحتقق  وامل�صتهلكني  العمالء  احتياجات  تالم�ض  والتي 
الأهداف التنموية، وترتجم روؤية حكومة دبي الر�صيدة 

يف تعزيز روح تناف�صية وا�صتدامة الأعمال، و�صعيها 
وراء التميز يف تقدمي اخلدمات وفق اأرقى املعايري 

العاملية باإمارة دبي«.
قطاع  عمل  فريق  »ق��ام  بو�صهاب:  واأ�صاف 

بتقدمي  التجاري  والرتخي�ض  الت�صجيل 
حول  مقدمة  يت�صمن  تو�صيحي  عر�ض 

نادي دبي لالأعمال، والهيكل التنظيمي، 
املقدمة  اخل��دم��ة  رف��اه��ي��ة  وم���دى 

للعمالء، والفئة امل�صتهدفة من رواد 
النادي »املتعاملون«. كما �صملت 

اجل��ول��ة ���رضح��ًا واف��ي��ًا ح��ول 
الأعمال  ا�صت�صارات  مبادرة 

تطوير  ومنهجية  الذكية، 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة، 

اأطر  ���رضح  جانب  اإىل 
ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات 

احل��ك��وم��ي��ة ال��ذي 
ت����ن����ت����ه����ج����ه 

اق��ت�����ص��ادي��ة 
خالل  دب��ي 

امل��راح��ل 

املقبلة«.واطلعت وفود اجلهات احلكومية على طبيعة اخلدمات 
والتجار  الأع��م��ال  رج��ال  من  ال�صخ�صيات  لكبار  تقدم  التي 
نادي  يف  املتواجدة  احلكومية  الدوائر  قبل  من  وامل�صتثمرين 
دبي لالأعمال، والتي ت�صمل كاًل من: دائرة التنمية القت�صادية، 
العامة  والقيادة  الأجانب،  و�صوؤون  لالإقامة،  العامة  والإدارة 
والكاتب  ال�صحة،  وهيئة  التجاري،  دبي  وبنك  دب��ي،  ل�رضطة 
الوفود  وه��ن��اأت  والتوطني.  الب�رضية  امل���وارد  ووزارة  ال��ع��دل، 
يتما�صى  الذي  الإجناز  هذا  حتقيق  على  دبي  اقت�صادية  الزائرة 
مع توجيهات احلكومة الر�صيدة نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة 
مثالية جلذب ال�صتثمارات وازدهار م�صاريع الأعمال، موؤكدين 
يف  املبذولة  واجلهود  لالأعمال  دبي  نادي  اإطالق  اأن  بدورهم 
من  ال�صخ�صيات  كبار  ي�صجع  ما  هو  الرفاهية  جتربة  توفري 
عمر  وقال  اأعمالهم.  م�صاريع  وتطوير  تنمية  على  امل�صتثمرين 
الت�صجيل  قطاع  يف  واملتابعة  التطوير  اإدارة  مدير  املهريي، 
تقدمي  اإىل  لالأعمال  دبي  نادي  »يهدف  التجاري:  والرتخي�ض 
يف  ال�صخ�صيات  لكبار  نوعها  من  الأوىل  تكون  متميزة  خدمة 
احلكومية  اخلدمات  جميع  لتقدمي  موحدة  نافذة  وتوفري  دبي، 
قاعة  يف  مرتف  با�صرتخاء  وال�صتمتاع  واحد،  عمل  يوم  خالل 
الإجراءات.  كل  باإنهاء  املتخ�ص�ض  الفريق  يقوم  ريثما  النادي 
وراٍق،  فخم  باأ�صلوب  اخلدمات  كل  لالأعمال  دبي  نادي  ويقدم 
التنفيذ، والتوا�صل لتحديد موعد فوري عن طريق  وال�رضعة يف 

الهاتف اأو الريد الإلكرتوين«.
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