
عن  الصادر  املسح  صنّف 
العاصمة  "ميرسر"  شركة 
اللبنانية بيروت ضمن أغلى املدن 
املعيشة  تكاليف  في  العربية 
أمام الوافدين األجانب، باحتاللها 

املركز 63 عامليا.
وحلت دبي في املرتبة الثانية 

عربيا والـ67 عامليا كأغلى املدن بالنسبة إلى الوافدين، تلتها أبو ظبي 
في املركز الثالث عربيا والـ68 عامليا، فيما حلت العاصمة السعودية 
والـ111 عامليا. وجاءت مدينة جدة  السادس عربيا  املركز  الرياض في 
الـ  املرتبة  الوافدين محتلة  إلى  بالنسبة  العربية  املدن  أرخص  ضمن 

175 عامليا، تلتها تونس في املركز 202 عامليا.
للتكلفة  مقارن  مقياس  على  تصنيفها  في  "ميرسر"  وتعتمد 
ألكثر من 200 سلعة، وخدمة في كل مدينة، ويشمل ذلك السكن، 

والنقل، والغذاء، واملالبس، والسلع املنزلية، باإلضافة إلى الترفيه.

بيروت أغلى املدن العربيّة أمام الوافدين
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املعدنية  والثروة  البترول  وزير  عبّر 
السعودي املهندس علي النعيمي، عن تطلّع  
اململكة ألن يؤدي اتفاق العام 2015 من أجل 
املناخ إلى تقليل اآلثار املضرة بالبيئة واملناخ 
املواد  إنتاج  من  الضارة  االنبعاثات  نتيجة 

البترولية.
وفي كلمة له ضمن مؤمتر "حوار بيترسبيرغ من أجل املناخ" في 
ثمينة  أنه فرصة  االتفاق على  إلى هذا  تنظر  أنّ "اململكة  برلني، أكّد 
لتعزيز اإلجراءات ومعاجلة الفجوات في تنفيذ العناصر املتفق عليها".
التخفيف  عنصر  من  كل  مع  للتعامل  بحاجة  "نحن  وقال: 
عناصر  جميع  بشأن  الطموحات  وزيادة  املساواة  قدم  على  والتكيف 
اتفاق ديربان من أجل االستفادة من جميع اإلمكانات القائمة وحتقيق 

هدف االتفاقية مبوجب اتفاق2015 اجلديد".

السعودية تدعو لرفع الثقة بجهود العالم حلماية املناخ

أوضح وزير النفط العراقي عبد الكرمي لعيبي أنّ "العراق ينتج حاليا 3.15 مليون برميل يوميا من النفط 
اخلام"، متوقعا أن تصل الصادرات هذا الشهر إلى 2.6 مليون برميل يوميا.

وفي أثناء جولة له في حقل الرميلة النفطي في جنوب العراق، لفت لعيبي إلى أنّ "القتال في شمال 
وشرق البالد لم يؤثر على إنتاج أو صادرات النفط من اجلنوب، حيث جرى توسيع طاقة منشآت التصدير إلى 

3 ماليني برميل يوميا".
وبلغت الصادرات من جنوب العراق 2.582 مليون برميل يوميا في أيّار/مايو وهو أعلى مستوى لها منذ 

2003 قبل أن تتراجع في حزيران/يونيو إلى 2.423 مليون بسبب أعمال صيانة وتوسيع مرسى في مرفأ البصرة النفطي.

3.15 مليون برميل إنتاج العراق النفطي اليومي

استقبل النائب األول لرئيس غرفة جتارة وصناعة البحرين عثمان محمد شريف الريس في مقر 
بيت التجار، األمني العام الحتاد الغرف للتجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية الدكتور عماد شهاب، 
بحضور مدير مكتب منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في البحرين الدكتور هاشم 
سليمان حسني والرئيس التنفيذي للغرفة املهندس نبيل عبد الرحمن آل محمود وعدد من أعضاء 

اجلهاز اإلداري بالغرفة.
ّ خالل اللقاء استعراض أهم األنشطة والفعاليات املزمع تنظيمها في الفترة القادمة وسبل  ومت
القطاعات  مبجمل  النهوض  بهدف  واليونيدو  االحتاد  من  وكل  الغرفة  بني  التعاون  وتعزيز  تفعيل 

االقتصادية في وطننا العربي.
وأشاد عثمان شريف خالل اللقاء باألدوار الفاعلة التي يقوم بها االحتاد واليونيدو على أكثر من صعيد في سبيل تنمية القطاعات االقتصادية في 
البالد العربية، وتفعيل أطر وآليات التعاون مع الغرفة والقطاع اخلاص البحريني، كما أثنى على اجلهود اإليجابية التي تبذلها اجلهتان في مجال دعم 
ومساندة رواد األعمال الشباب وتقدمي أفكار إيجابية لألخذ بأيديهم في سبيل االرتقاء مبشروعاتهم ومبنشآتهم مبا يسهم في الدفع بنمو االقتصاد 

الوطني.
بدوره أعرب األمني العام للغرف العربية الدكتور عماد شهاب عن اعتزازه وتقديره للجهود الواضحة التي تبذلها الغرفة للنهوض مبختلف ااالت 

االقتصادية خاصةً في مجال دعم وتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.
وتطرّق الدكتور شهاب، إلى املساعي التي يبذلها االحتاد بالتعاون مع اليونيدو لتنظيم منتدى عربي دولي بعنوان "منتدى رواد األعمال األول" 
والذي من املزمع انعقاده خالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام اجلاري مبملكة البحرين، الفتا إلى أنّ "املنتدى يستهدف بحث فرص وآفاق عمل 
ً عن تبادل اخلبرات في مجال  جديدة للشباب العربي إضافةً إلى إقامة شراكات واعدة بني رواد األعمال العرب ملشاريع قائمة أو حتت التأسيس، فضال

إدارة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والنهوض بهذا القطاع االقتصادي املهم في الوطن العربي.

وفد من احتاد الغرف العربيّة برئاسة األمني العام يزور غرفة البحرين



أكد وزير االستثمار املصري أشرف سلمان، في مقابلة مع قناة "العربية"، على "أهمية تبسيط إجراءات هيئة االستثمار 
في املرحلة املقبلة لتفعيل خطة اإلصالح االقتصادي الشامل التي أقرت مؤخرا"، موضحا أنّ "احلكومة تستهدف جذب 260 
مليار جنيه كاستثمارات داخلية، من خالل تبسيط إجراءات االستثمار التي تعتبر من أبرز األولويات جلذب رؤوس أموال جديدة".
ولفت إلى أنّ "احلكومة تدرس طرح رخص إسمنت جديدة، وإلزام املستثمرين بتوفير الطاقة من خالل االستيراد أو إنشاء 

محطة جديدة"، معتبرا أنّ "منح رخص جديدة ألي مستثمر لن يتم إال إذا وفر الطاقة املطلوبة".
ه إللغاء وزارة االستثمار وتأسيس صندوق سيادي إلدارة أصول الدولة على أن تتبع هيئتا الرقابة املالية  وكشف عن توجّ

واالستثمار رئيس اجلمهورية مباشرة كهيئات مستقلة.

مصر تستهدف جذب 260 مليار جنيه استثمارات
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ان ستيوارت جونز، العالقات املشتركة بني البلدين  بحث رئيس غرفة جتارة األردن نائل الكباريتي، مع السفير األمريكي في عمّ
والفرص االستثمارية واالقتصادية.

 ً واستعرض الكباريتي واقع االستثمارات في العقبة والنهضة االقتصادية التي واكبت املدينة خالل السنوات املاضية، مثمنا
جهود امللك عبد اهللا الثاني على ما أواله ملدينة العقبة من اهتمام جللب االستثمارات لألردن بشكل عام والعقبة بشكل خاص. 
بالبرامج املمولة من قبل احلكومة األمريكية  وأشاد باجلهود املبذولة من قبل احلكومة ملساعدة ومساندة القطاع اخلاص 

خصوصا في قطاع اخلدمات وقطاع التعليم.
من جانبه، لفت السفير جونز إلى أنّ "رؤية امللك عبد اهللا الثاني للعقبة االقتصادية اخلاصة منحتها فرصة قوية للتطور والتقدم كمنطقة 

خاصة تتمتع بجملة من احلوافز واإلعفاءات االستثمارية".

الكباريتي يبحث والسفير األميركي العالقات االقتصاديّة

على  للمصادقة  الدولي  النقد  صندوق  يتجه 
ً قيمته أربعة  ً جديدا ً وقائيا ً ائتمانيا منح املغرب خطا
الطاقة  أسعار  ارتفاع  أخطار  دوالر، لتغطية  باليني 
غير  األوضاع  بسبب  اخلارجية  التجارية  والصدمات 

املستقرة في منطقة الشرق األوسط. 
 ً ماليا  ً ائتمانيا  ً خطا اجلديد  القرض  ويعوض 

نح للمغرب مطلع "الربيع العربي"  ً قيمته 6.2 بليون دوالر كان مُ سابقا
وتنتهي صالحيته مطلع آب/أغسطس املقبل، لم تستعمله الرباط 

ولكنها اعتمدت عليه لتحصيل متويالت دولية بشروط امتيازية. 
التمويالت اخلارجية قد  إلى  الرباط  النقد أن حاجة  وأعلن صندوق 
وتقليص  املوازنة،  عجز  انخفاض  مع  املقبلة،  السنوات  في  تتراجع 
املواد  وبعض  احملروقات  أسعار  يدعم  الذي  املقاصة"  نفقات "صندوق 
تراجع  إلى  إشارة  االئتماني  اخلط  قيمة  تقليص  أنّ  معتبرا  الغذائية، 

األخطار املالية.

ا ائتمانيّا بـ 4 باليني دوالر صندوق النقد مينح املغرب خطّ
التجاري  امليزان  عجز  تضاعف 
مرتني  حوالي  تونس  في  الغذائي 
خالل النصف األول من العام احلالي 
مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013 
دينار  مليون   656.5 قيمته  لتبلغ 

مقابل 355.5 مليون دينار.   
وأرجعت معطيات لوزارة الفالحة 

الصادرات  قيمة  في  املهم  التقلص  إلى  الوضعية  هذه  التونسية 
بنسبة 31.5 باملائة بفعل تراجع محاصيل زيت الزيتون خالل املوسم 
املاضي، وكذلك تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتبلغ 60.3 

باملائة مقابل 80.3 باملائة خالل الفترة ذاتها من السنة املاضية.
األول من  النصف  مثلت خالل  الغذائية  الصادرات  قيمة  أن  يذكر 
مقابل  البالد  صادرات  إجمالي  من  باملائة   7.1 نسبة  احلالية  السنة 

10.2 باملائة خالل الفترة ذاتها من العام املاضي.

ارتفاع عجز امليزان التجاري الغذائي التونسي

أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة رسميا دخول السباق العاملي الستكشاف الفضاء اخلارجي 
عبر إنشاء وكالة الفضاء اإلماراتية، ومن املتوقّع أن يبدأ العمل على مشروع إلرسال أول مسبار عربي 
وإسالمي لكوكب املريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب األحمر 

خالل السنوات السبع القادمة، وحتديدا في العام 2021.
وفي هذا السياق، أكد رئيس دولة اإلمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أنّ "الهدف من إنشاء 
الوكالة سيكون دخول قطاع صناعات الفضاء، واالستفادة من تكنولوجيا الفضاء، مبا يعزز التنمية 
والعمل على بناء كوادر إماراتية متخصصة في هذا اال، وأن تكون اإلمارات ضمن الدول الكبرى في 

مجال علوم الفضاء قبل 2021".

اإلمارات تدخل سباق الفضاء وتعدّ أوّل مسبار عربي للمرّيخ


