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اقت�صاد 07

عام على انطالق احلدث الأبرز عامل ًيا

«�إك�سبو دبي  »2020ي�ستقطب  25مليون زائر خالل �ستة �أ�شهر
حممد بحر:
انطلق العد التنازيل ال�ست�ضافة دبي احلدث
العاملي الأبرز يف �شهر �أكتوبر العام املقبل «�إك�سبو دبي
 ،»2020بكلفة ت�صل �إىل  6.81مليار دوالر ،وقد بلغ
عدد العمالة يف مرحلة الذروة �إىل � 40ألف عامل.
و�سي�شارك يف «�إك�سبو دبي � 30 »2020ألف
متطوع من املقيمني يف الإمارات ،ويت�ض ّمن احلدث
� 58ألف طالب من �أكرث من  700مدر�سة يف الإمارات
ال�سبع ،فيما مت �إ�شراك �أكرث من  7700معلم من
املدار�س احلكومية واخلا�صة يف �أنحاء الدولة ملناق�شة
كيفية م�شاركة طالبهم يف املعر�ض الدويل القادم.
والتزمت وزارة الرتبية والتعليم الإماراتية واملدار�س
اخلا�صة ،بالتعاون مع برنامج �إك�سبو للمدار�س،
بتوفري مليون زيارة مدر�سية للمعر�ض.
ومن املتوقع �أن ي�ستقطب هذا احلدث  25مليون
زائر� ،إذ ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن  %30من الزوار
�سي�أتون من داخل الإمارات و %70من خارجها.
ويت�ض ّمن �شعار معر�ض «�إك�سبو  2020دبي»
ثالث كلمات (الفر�ص ،التنقل ،اال�ستدامة) بني ط ّياته،
وللمرة الأوىل يف تاريخ هذا احلدث الدويل الذي ميتد
منذ  168عا ًما� ،سيكون لكل بلد م�شارك جناح خا�ص
به� ،إذ و�صل عدد الدول امل�شاركة �إىل  192دولة.
والكلمات الثالث هي �إ�شارة �إىل ثالثة �أجنحة
رئي�سة ،كما يتو�سط املوقع قبة الو�صل ،وهي تعني
ا�سم ال�ساحة «االت�صال» ،وال�ساحة ت�ش ّكل مركز
«�إك�سبو  2020دبي» الأ�سا�سي� ،إ 1كان ا�سم مدينة
دبي يف املا�ضي «الو�صل» لأنها كانت تربط جميع
النا�س من جميع �أنحاء املنطقة .ومن املق ّرر �أن ي�ستمر
املعر�ض �ستة �أ�شهر من � 20أكتوبر  2020وحتى
 20مار�س  ،2021ثم بعد انتهاء احلدث �ستتح ّول
املدينة اىل «د�سرتكت � ،»2020إذ �ستبقى �أكرث من
 %80من من�ش�آت «�إك�سبو  2020دبي» قائمة بعد

�إ�سدال ال�ستار على فعالياته ،لتكون جز ًءا من املدينة
امل�ستقبلية ،و�ست�ضم م�ساحات �سكنية متتد على 65
�ألف مرت مربع� ،إىل جانب � 135ألف مرت مربع من
امل�ساحات التجارية ،وذلك �ضمن موقع يحت�ضن طائفة
متن ّوعة من �أرقى مرافق االبتكار واملرافق التعليمية
والثقافية والرتفيهية .و�سيكون جناح الفر�ص مببنى
«�إك�سبو  »2020مبن ًيا ب�شكل كامل من مواد ع�ضوية

قابلة لإعادة التدوير -دون �إ�سمنت -ومظلة من حبال
من�سوجة طولها  111كيلوم ً
و�سي�شجع اجلناح
رتا.
ّ
التفاعلي الزوار على تقدمي �إ�سهام هادف يف �أهداف
التنمية امل�ستدامة.
�أما جناح التنقل ف�سيتيح الفر�صة ال�ستك�شاف
حركة النا�س والب�ضائع والأفكار والبيانات ،وكيف
قاد التنقل التط ّور الإن�ساين من �أوىل خطواتنا خارج

البنك الدويل :دول اخلليج
ّ
نفذت � 35إ�صالحً ا لزيادة ممار�سة الأعمال
ذكرت جمموعة البنك الدويل �أن دول
جمل�س التعاون اخلليجي طبقت عددًا
قيا�سيًا من �إ�صالحات ممار�سة �أن�شطة
الأعمال.
وقالت جمموعة البنك الدويل،
يف بيان ن�شر م�ؤخ ًرا� ،إن دول جمل�س
التعاون اخلليجي طبقت عددًا قيا�سيًا من
إ�صالحا لزيادة �سهولة
الإ�صالحات بلغ � 35
ً
ممار�سة �أن�شطة الأعمال ل�شركاتها املحلية،
وف ًقا ملا ورد يف تقرير ممار�سة �أن�شطة
الأعمال .2020
و�أملح البنك الدويل �إىل �أن عدد
الإ�صالحات يف دول جمل�س اخلليج
العربية ي�صل تقريبًا ل�ضعف العدد يف فرتة
االثني ع�شر �شه ًرا ال�سابقة ،حني مت تنفيذ
إ�صالحا.
� 14
ً
و�أجرت جميع دول جمل�س التعاون
�إ�صالحات ت�ساعد على خلق فر�ص العمل
وحتفيز ال�شركات اخلا�صة ،ما �أدى �إىل
حت�سني متو�سط  �سهولة ممار�سة �أن�شطة
الأعمال مبقدار  2.9نقطة ،وف ًقا للبنك
الدويل.
وتابع البيان �أن هذه التغيريات
امللحة �إىل تنويع
مدفوعة جزئيًا باحلاجة
ّ
الن�شاط االقت�صادي وحتفيز اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر.
وت�ضم دول جمل�س التعاون هذا العام
ثالث دول �ضمن البلدان الع�شرة الأف�ضل يف
العامل من حيث �إجراء حت�سينات ،هي اململكة
العربية ال�سعودية والبحرين والكويت� ،إذ
ط ّبقت معًا حوايل ثلثي �إ�صالحات املنطقة
البالغ عددها � 35
إ�صالحا.
ً
وظلت دولة الإمارات العربية املتحدة

�أعلى بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
�أداءً ،واحتلت املركز � 16ضمن البلدان
الع�شرين الأف�ضل �أداء على م�ستوى العامل.
وقال ع�صام �أبو�سليمان ،املدير الإقليمي
لدائرة دول جمل�س التعاون اخلليجي
بالبنك الدويل« :هذا النجاح هو معلم مهم
للمنطقة ( )...والرقم القيا�سي للإ�صالحات
التي مت تنفيذها هو �شهادة على جناح
�أجندة الإ�صالح الطموحة يف جميع �أنحاء
املنطقة ،ويعطي �إ�شارة قوية �إىل �أن منطقة
جمل�س التعاون اخلليجي منفتحة لأن�شطة
الأعمال».
وت�صدَّرت البحرين املنطقة والعامل
من حيث عدد الإ�صالحات ،بتنفيذ ت�سعة
�إ�صالحات خالل العام املن�صرم� ،إذ �أ�صدرت
م�ؤخ ًرا قانو ًنا جديدًا للإفال�س ،وعززت
حقوق امل�ساهمني �أ�صحاب ح�ص�ص الأقلية،
و�أحيَت عملية احل�صول على تراخي�ص
من�صة جديدة على
البناء من خالل
ّ
الإنرتنت.
و�أجرت ال�سعودية ثمانية �إ�صالحات
يف العام املن�صرم� ،إذ �أن�ش�أت منف ًذا موحدًا
لت�أ�سي�س ال�شركات ،و�ألغت �شرط �أن تقدم
املر�أة املتزوجة وثائق �إ�ضافية عند التقدم
بطلب للح�صول على بطاقة هوية وطنية.
كما زادت ال�سعودية من �سرعة �إجراءات
اال�سترياد والت�صدير من خالل تعزيز
النافذة الواحدة للتجارة الإلكرتونية،
ومتكني عمليات التفتي�ش القائمة على
من�صة على الإنرتنت
املخاطر ،و�إطالق
ّ
لإ�صدار ال�شهادات للب�ضائع امل�ستوردة،
حت�سن البنية التحتية يف ميناء
ف�ضالً عن
ّ
جدة.

و�أدت الإ�صالحات الأخرى يف اململكة
�إىل زيادة �إمكانية احل�صول على االئتمان،
وتعزيز احلماية للم�ساهمني �أ�صحاب
ح�ص�ص الأقلية ،وتي�سري ت�سوية حاالت
الإع�سار.
واحتلت الكويت ،لأول مرة ،مركزاً
إ�صالحا� ،إذ قامت
بني �أكرث البلدان الع�شرة �
ً
بتنفيذ �سبعة �إ�صالحات ،ومت تب�سيط
�إجراءات تراخي�ص البناء من خالل دمج
من�صة الرتاخي�ص
�سلطات �إ�ضافية يف
ّ
الإلكرتونية وتعزيز التوا�صل بني الهيئات.
كما زادت الكويت من �سهولة التجارة
عرب احلدود من خالل تعزيز نظام �إدارة
املخاطر اجلمركية وتطبيق نظام جديد
للتخلي�ص الإلكرتوين.
ونفذت الإمارات العربية املتحدة
و�سلطنة عُ مان �أربعة �إ�صالحات لكل منهما،
�إذ قامت ك ٌل من هاتني الدولتني بتعزيز
حقوق امل�ساهمني من �أ�صحاب ح�ص�ص
الأقلية ،وتب�سيط �إجراءات ت�سجيل الن�شاط
التجاري وزيادة التي�سري على ال�شركات يف
ا�سترياد وت�صدير الب�ضائع.
و�سجلت املنطقة �أف�ضل �أداء لها يف
َّ
جماالت ا�ست�صدار تراخي�ص البناء،
وت�سجيل امللكية ،ودفع ال�ضرائب.
وي�ستغرق احل�صول على ترخي�ص
بناء الآن وق ًتا يقل عن ثلث الوقت الالزم
يف االقت�صادات مرتفعة الدخل مبنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي.
و ُتعد البحرين ،وف ًقا للتقرير� ،صاحبة
�أف�ضل �أداء عاملي فيما يتعلق بوقت االمتثال
ال�ضريبي ،يف �إطار ما اعتمدته من خطة
الإ�صالحات الطموحة.

تو�صلنا �إليها يف
�أفريقيا �إىل االبتكارات املتقدمة التي
ّ
يومنا هذا.
فيما جناح اال�ستدامة ف�سي�ضم مظلة فوالذية
بحجم  130م ً
رتا مربعً ا مغطاة بـ 1055لوحة
�شم�سية ،قادرة على توليد  4غيغاوات من الكهرباء
يف ال�ساعة .و أُ�علن عن جتربة الزوار التي يتيحها هذا
اجلناح يف �أبريل  ،2019و�ستحكي هذه الرحلة ق�صة
عالقة الإن�سانية بالطبيعة ،و�أثرها عليها ،وقد أُ�عدت
بهدف متكني الزوار من فهم �أثرهم على البيئة ودفعهم
ليكونوا عوامل تغيري �إيجابي.
و�ستغطي قبة �ساحة «الو�صل» الفوالذية م�ساحة
ت�ساوي  16ملعب تن�س ،وتزن ما يعادل  500فيل.
ارتفاع قبة �ساحة «الو�صل»  67.5مرت ،وهو
ارتفاع يفوق طول برج بيزا املائل بع�شرة �أمتار.
وبقطر يبلغ  130م ً
رتا ،ف�إن قبة �ساحة «الو�صل»
تت�سع لإيواء طائرتني من نوع (�إيربا�ص �إي .)380
ي�ضم موقع �إك�سبو ثالث مناطق مو�ضوعات فرعية،
هي الفر�ص والتنقل واال�ستدامة ،وت�ضم �أجنحة 192
دولة ت�ستعر�ض فيها العمارة والثقافة واالبتكارات
واملعرو�ضات.
ي�ضم الت�صميم املميز جلناح الفر�ص 111
كيلوم ً
رتا من احلبال (ت�ساوي امل�سافة من دبي �إىل ر�أ�س
اخليمة) .ويبلغ طول امل�ضمار املحيط بجناح التنقل
 320م ً
رتا ،و�سي�سمح ملاليني الزوار بالتعرف على
�أحدث �أ�ساليب التنقل وجتربتها.
الطاقة اال�ستيعابية جلناح اال�ستدامة � 30ألف
�شخ�ص يوم ًيا .وت�ض ّمنت اجلولة زيارة اىل املركز
الإعالمي الذي اكتمل بنا�ؤه ب�شكل كامل.
�أما ال�شركات التجارية ،فقد �أعلنت «�إك�سبو 2020
دبي» حتى الآن عن � 11شري ًكا من فئة �شريك ر�سمي
�أول ،و� 6شركاء من فئة �شريك ر�سمي ،و 4من مزودي
اخلدمات� ،إذ تلعب هذه ال�شراكات دو ًرا حمور ًيا يف
التنظيم الناجح للمعر�ض الدويل ودعم �إرثه.

 9.6مليار دينار القيمة ال�سوقية للبور�صة بنهاية �أكتوبر
ارتفعت بور�صة البحرين خالل التعامالت
ال�شهرية ،بف�ضل انتعا�ش �أ�سهم البنوك
واخلدمات على مدى جل�سات �شهر �أكتوبر
احلايل .بنهاية تعامالت ال�شهر احلايل� ،صعد
امل�ؤ�شر العام لل�سوق بن�سبة  0.4باملائة� ،إىل
رابحا  6.74نقطة،
م�ستوى  1523.27نقطة،
ً
على عك�س �شهر �سبتمرب املا�ضي.
وبلغت القيمة ال�سوقية لأ�سهم البحرين
بنهاية تعامالت �شهر �أكتوبر  9.59مليار
دينار ( 25.28مليار دوالر) ،مقابل قيمتها
يف �سبتمرب املا�ضي عند  9.54مليار دينار
( 25.15مليار دوالر) ،مبك�سب  50مليون
دينار ( 131.79مليون دوالر) خالل �شهر.
ومن �أبرز الأ�سهم ال�صاعدة خالل تعامالت
ال�شهر احلايل� ،سهم الأهلي املتحد بنحو 1.14
باملائة ،والبحرين الوطني  0.9باملائة.
وبخ�صو�ص نتائج البنك يف فرتة ت�سعة
الأ�شهر الأوىل من العام ،فقد ارتفعت بن�سبة

 5.7باملائة �إىل  558.42مليون دوالر ،مقابل
 528.27مليون دوالر يف الفرتة نف�سها من
العام املا�ضي.
و ُيعزى منو �أرباح البنك الأهلي املتحد-
البحرين يف ت�سعة الأ�شهر الأوىل من عام
� 2019إىل زيادة دخل اال�ستثمارات بن�سبة
 0.6باملائة �إىل  67.79مليون دوالر ،مقابل
 67.34مليون دوالر يف الفرتة نف�سها من
.2018
ُي�شار �إىل �أن �أبرز م�ستجدات البنك هو �أخبار
اندماجه املحتمل مع بيت التمويل الكويتي
(بيتك)� ،إذ قال البنك املُدرج يف �سوق البحرين
منذ �أيام �إن بنك البحرين املركزي مل ي�صدر بعد
موافقته بخ�صو�ص عملية اال�ستحواذ ،ومل يتم
تقدمي عر�ض ا�ستحواذ ر�سمي من ِقبل «بيتك»..
كذلك ارتفع �سهم ات�صاالت البحرين
«بتلكو» بن�سبة  1.3باملائة ،فيما تراجع �سهم
�ألبا  2باملائة خالل التعامالت ال�شهرية.

النفط يرتفع بف�ضل �آمال ب�ش�أن اتفاق التجارة الأمريكي ال�صيني
لندن ( -رويرتز):
ارتفعت �أ�سعار النفط يوم �أم�س اجلمعة
بف�ضل م�ؤ�شرات على �إحراز تقدم يف حمادثات
التجارة بني الواليات املتحدة وال�صني ،وانتعا�ش
مفاجئ لأن�شطة الت�صنيع يف بكني.
وبحلول ال�ساعة  11:53بتوقيت جرينت�ش،
ارتفع خام اليا�س العاملي برنت � 25سن ًتا �إىل
 59.87دوالر للربميل ،لكنه يظل متجهًا �صوب
الرتاجع بنحو  3.4باملائة يف الأ�سبوع .وزاد
خام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي � 31سن ًتا
�إىل  54.49دوالر لربميل ،ما �س ُيبقي اخلام
ب�صدد تك ّبد خ�سائر �أ�سبوعية تزيد على
 3.8باملائة.

