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 عمــــان ـ د.ب.أ: تظهر البنوك 
اإلسالمية اآلن كواحدة من أسرع 
قطاعات صناعة التمويل العاملية 
منوا مع توقعات بأن تلعب دورا 

متعاظما خالل السنوات املقبلة.
  فقد أظهرت البنوك واملؤسسات 
املالية التي تعمل وفقا للشريعة 
اإلسالمية مرونة مذهلة خالل األزمة 
املالية العاملية التي ضربت اقتصاد 
العالم في خريف ٢٠٠٨ وأدت إلى 
التقليدية  البنوك  انهيار عشرات 

وبخاصة في الواليات املتحدة.
التقليدية  البنوك    وشجع هذا 
حتى في الدول التي ميثل املسلمون 
أقلية فيها مثل بريطانيا وأملانيا 
وفرنســــا والواليات املتحدة على 
تقدمي خدمات البنوك اإلسالمية إلى 

جانب خدماتها التقليدية.
  ورغم عــــدم وجــــود بيانات 
دقيقة حول حجم صناعة البنوك 
اإلسالمية فإنه من املعتقد أن يكون 
زاد من ٨٢٠ مليار دوالر عام ٢٠٠٨ 
إلى أكثر من تريليون دوالر خالل 

.٢٠١٠
  وتشــــير أحدث الدراسات إلى 
النمو املطــــرد لنظــــام الصيرفة 
اإلســــالمي بحيث ميكن أن تصل 
إلى ١٫٥ تريليون دوالر عام ٢٠١٢ 
ثم ٣ تريليونات دوالر عام ٢٠١٥.
  مــــن جانبــــه، قــــال اخلبيــــر 
االقتصادي األردني جواد عناني 
األنبــــاء األملانية (د.ب.ا)  لوكالة 
إنه يعتقد أن البنوك اإلســــالمية 

على الدول الغنية وإمنا امتد أيضا 
إلى الدول التي تعاني من أزمات 
مالية حيــــث أعربت عن اهتمامها 

بهذا النظام.
  وقال وزير املالية األردني محمود 
أبو حمور مؤخرا إن حكومته تدرس 
إصدار سندات إســــالمية مبئات 
املاليني من الــــدوالرات باعتبارها 
نافذة جديدة لالقتراض وفقا لقواعد 

الشريعة اإلسالمية.
  ووفقا لدراسة حديثة أجراها 
صندوق النقد الدولي فإن البنوك 
اإلســــالمية ســــاهمت في حتقيق 
املالــــي واالقتصادي  االســــتقرار 
خالل األزمة في ضوء منو قروضها 
وأصولها مبعدل ضعف معدل منو 
أصول وقروض البنوك التقليدية 

على األقل.
  أرجــــع الصندوق هــــذا النمو 
إلى املرونــــة العالية لدى البنوك 
اإلسالمية وإلى أن البنوك اإلسالمية 
تقــــدم اجلزء األكبــــر من محفظة 
القطاع االستهالكي  إلى  قروضها 
الذي كان األقل تضررا من األزمة 
مقارنة بالقطاعات األخرى في الدول 

التي شملتها الدراسة.
  ورغم النمو القوي الذي حققته 
البنوك اإلسالمية خالل العام األول 
من األزمة املالية العاملية فإن أرباحها 
تراجعت بدرجة كبيرة العام املاضي 
بسبب ما وصفه خبراء االقتصاد 
بأنه «ضعف إدارة املخاطر» لدى 

هذه البنوك.

فندقية جديدة قبل العام ٢٠٢٢.
  وقال بنك الكويت الوطني في 
تقرير ان «اســــتضافة املونديال 
ســــتفرض مهــــال زمنيــــة ضيقة 
وتتسبب في مزيد من االنفاق، كما 
ستجلب خبرات ومحفزات جديدة». 
اال انه ليس مــــن املتوقع ان يبدأ 
العمل قريبا في قسم كبير من هذه 
املشاريع، ألن املونديال لن ينظم 
في قطر اال بعد ١٢ عاما، حســــبما 

افاد دوبا بانتانتشي.
  وقدرت الوكالة انفاق قطر على 
البنية التحتيــــة االضافية بـ ٦٤ 
مليار دوالر، ما ميثل ٤٧٪ من حجم 

اجمالي الناجت احمللي احلالي.
  من جهــــة أخرى، يقوم رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
بزيارة لقطر خــــالل يناير املقبل 
على رأس وفد كبير من ممثلي ١٥٠ 

شركة تركية للمقاوالت.
  وذكــــرت صحيفــــة تركية أن 
زيارة أردوغان التي ستجري في 
الفتــــرة ما بني ٩ و١٢ يناير املقبل 
تهــــدف إلى احلصــــول على اكبر 
حصة من املقاوالت التي ستطرح 
القامة املنشآت الرياضية والفندقية 
والبنية األساسية الالزمة لتهيئة 
قطر الستضافة بطولة كأس العالم 
لكرة القدم للعام ٢٠٢٢ والتي رصدت 

لها قطر ١٥٠ مليار دوالر.

والتي كانت سببا رئيسيا في أزمة 
البنوك التقليدية.

الســــقاف نائب    وقالت خلود 
محافظ البنك املركزي األردني في 
وقت سابق من الشهر اجلاري خالل 
مؤمتر لتقييــــم مدى جناح نظام 
التمويل اإلسالمي إن النظام املالي 
اإلسالمي أثبت أنه األقل تضررا من 
تداعيات األزمة العاملية بفضل إدارته 
الصارمة ألدواته املالية وتركيزه 
على العمليــــات املالية احلقيقية 

واالبتعاد عن املضاربات.
  واحلقيقة أن االنبهار بأداء نظام 
التمويل اإلسالمي لم يقتصر فقط 

  كما تنوي قطر انفاق عشرين 
مليــــار دوالر في انشــــاء طرقات 
جديدة وتطوير الطرقات املوجودة 
امــــا املشــــاريع املرتبطة  حاليا. 
مباشــــرة باملونديال فهي انشاء 
تسعة مالعب جديدة وجتديد ثالثة 
مالعب موجودة بكلفة تصل الى 

اربعة مليارات دوالر.
  ومن املفترض ان يتم تبريد هذه 
املالعب باستخدام تقنيات متطورة 

تعمل على الطاقة الشمسية.
  كما وعد املسؤولون القطريون 
بان يتم انشاء تسعني الف غرفة 

املخاطــــر بني املقرض واملقترض. 
البنوك اإلسالمية  فاملودعون في 
ملزمــــون بتحمــــل نصيبهم من 
اخلسائر إذا حدثت كما يحصلون 
على نصيبهــــم من األرباح عندما 
تتحقق. كما أن البنوك اإلسالمية ال 
تعترف مببدأ سعر الفائدة الثابت 

سواء على اإليداع أو اإلقراض.
  واحلقيقة أن النظام املصرفي 
اإلســــالمي خرج من األزمة املالية 
العامليــــة باقل قدر من اخلســــائر 
بسبب احلظر الصارم الذي يفرضه 
على االستثمار في املنتجات املالية 
عالية املخاطر مثل املشتقات املالية 

مترو وقطارات بـ ٢٥ مليار دوالر. 
وستكون مراحل من هذا املشروع 
جاهزة عند استضافة املونديال، 
اذ ان النقل العام شــــبه غائب في 

قطر حاليا. 
  كما يتم انشاء مطار جديد في 
الدوحة بعشــــرة مليارات دوالر، 
وسيتم افتتاح املرحلة االولى منه 

في ٢٠١٢.
  ومن املشاريع االخرى ميناء في 
املياه العميقة بكلفة سبعة مليارات 
دوالر وجسر يربط بني البحرين 

وقطر بأربعة مليارات دوالر.

مستعدة لكسب املزيد من األرض في 
املستقبل بفضل الثقة التي حققتها 

خالل األزمة املالية.
  أرجع عنانــــي النجاح األخير 
للبنوك اإلسالمية إلى وفرة السيولة 
النقدية التي جنحت في توفيرها 

رغم أزمة النظام املالي العاملي.
البنــــوك اإلســــالمية    تلعــــب 
نفس األدوار التي تلعبها البنوك 
التقليدية في سوق التمويل رغم 

الفروق اجلوهرية بينها.
  املفهــــوم األساســــي للبنوك 
الذي يتم  اإلسالمية هو «العدل» 
إليه من خالل تقاســــم  الوصول 

التحتية ســــتحل مكانه في منو 
الناجت» حتى مونديال ٢٠٢٢.

  وذكر مصرف ستاندارد تشارترد 
ان اقتصاد قطر سينمو بنسبة ٨٪ 

في ٢٠١٠ وبنسبة ٥٪ في ٢٠١١.
  وســــيكون على قطــــر اصغر 
بلد على االطالق يحظى بشــــرف 
استضافة املونديال، انشاء بنية 
حتتية كاملة. وتقوم الســــلطات 
بشق طرقات جديدة وهدم مبان 
قدمية الفساح املجال امام املشاريع 

اجلديدة.
  وتشمل املشاريع املنتظرة شبكة 

 زيادة حجم صناعة البنوك اإلسالمية
  إلى أكثر من تريليون دوالر خالل ٢٠١٠

 ميخائيل خودوركوفسكي

 ارتفاع ملحوظ في املعامالت املالية اإلسالمية في ٢٠١٠ 

 أحد املالعب التي يتم تطويرها في قطر الستقبال مونديال ٢٠٢٢ 

 موسكــــو ـ د.ب.أ: أديـــن 
ملياردير النفط الروسي ميخائيل 
بسرقة  امس  خودوركوفسكي 
نفط، على صلة بشركته النفطية 
السابقة «يوكوس»، في قرار وصفه 
سياسيون معارضون بأنه «يوم 

حزين في روسيا».
القاضــــي فيكتــــور    ونطــــق 
دانيلكــــني باحلكــــم الصادر ضد 
خودوركوفسكي وشريكه بالتون 
ليبيديف، معلنا إدانتهما بسرقة 

٢١٨ مليون طن من النفط.
  وذكرت وكالة أنباء «انترفاكس» 
الروسية أن دانيلكني أمر الصحافيني 
بعد ذلك باخلروج من قاعة احملكمة 
دون إعطاء تفسير لذلك، قبل أن 
تــــالوة حيثيات احلكم  يبدأ في 

املطولة.
  وعلى الفــــور، أعلن محاميو 
خودوركوفسكي (٤٧ عاما) عزمهم 
استئناف حكم اإلدانة في القضية 
التي شدد فيها موكلهم، اخلصم 
الروسي  الوزراء  اللدود لرئيس 
فالدمييــــر بوتني، على أنها «ذات 

دوافع سياسية».
  وأمام مبنى احملكمة، احتشد 

 فرانكفــــورت ـ د.ب.أ: تواجه 
صناعة الطاقة الشمسية في أملانيا 
الرائدة عامليا في هذا املجال عاما 
قاســــيا في غمرة تهديد بتنامي 
املنافسة من آسيا وتراجع األسعار. 
انتعشت الشركات األملانية لتوليد 
الطاقة الشمسية العام املاضي من 
تباطؤ كبير في أرباحها بعد أن بدأت 
تتضح مالمح االزدهار في القطاع. 
وعلى أي حال، يقول محللون اآلن 
إن الصناعة قد تشهد تطورا آخر 
خالل األشهر االثني عشر املقبلة 
مع تعزيز شركات الطاقة الشمسية 
اآلسيوية نشــــاطاتها وما يؤدي 
نتيجة لذلك إلى زيادة الضغوط 
على الشركات األملانية املنافسة. 
وقال فولفجاجن هوميل وهو خبير 
في صناعــــة الطاقة الشمســــية 
بجامعــــة برلــــني للتكنولوجيا 
واالقتصاد إن «تصحيح السوق 

أمر ضروري».
  وخالل العام احلالي، كان ٨٠٪ 
من احملطــــات التي مت بناؤها في 

قائــــال: «اليوم يــــوم حزين في 
روسيا».

  وذكرت وكالة «انترفاكس» أنه 
داخل قاعة احملكمة، بدت الالمباالة 
على خودوركوفسكي، الذي أخذ 
يتصفح مجموعة من األوراق أثناء 
نطق القاضي بحكم اإلدانة، بينما 

كان ليبيديف يقرأ كتابا.
ــــا، زوجــــة  ــــن ــــت إي ــــال   وق
كانت  إنها  خودوركوفسكي، 
تتوقع صدور قرار اإلدانة، بينما 
قال محاميه فادمي كليفجانت إنه 
يعتزم استئناف احلكم. استقطبت 
قضية خودوركوفسكي اهتماما 
دوليا كبيرا، حيث اعتبرت اختبارا 
الروسي  القضاء  الستقالل نظام 
للقانون  الدولة  امتثال  ومــدى 
الدستوري. ويطالب االدعاء بسجن 
امللياردير الروسي ملدة ستة أعوام، 
بعد أن طالب في البداية بسجنه 

١٥ عاما.
  يذكر أن خودورفسكي يقضي 
حاليا عقوبة السجن ثمانية أعوام 
على خلفية إدانته بتهمة التهرب 
الضريبي، ومن املقرر اإلفراج عنه 

في عام ٢٠١١. 

مؤخرا مستقبال غامضا كنتيجة 
التي اتخذتها حكومة  للخطوات 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
لسحب مساعدات احلكومة املوجهة 

للقطاع.

مــــن املتظاهرين  عــــدة مئــــات 
املعارضــــني للمطالبــــة بإطالق 
ســــراح خودوركوفسكي. وألقت 
الشــــرطة القبض على ما يقرب 
من ٢٠ شــــخصا، بينهم عدد من 

النساء واملسنني.
  ورفع املتظاهرون الفتات، تقول 
إحداها: «كل منا ميكن أن يصبح 

خودوركوفسكي».
  وأدان بوريس نيمزو، السياسي 
املعارض والنائب السابق لرئيس 
الروسي، حكم احملكمة،  الوزراء 

أملانيا هي من دول أخرى وسط 
مخاوف بتراجع آخر في األسعار. 
وبعد مدة طويلة من تدليل تلك 
الصناعة األملانية بضخ مساعدات 
حكومية ضخمة إليها، بدأت تواجه 

 إدانة ملياردير النفط الروسي خودوركوفسكي
  في قضية احتيال والدفاع يعتزم االستئناف

 البريك: االحتياطي النفطي العالمي
  يقّدر بحوالي ١٤ تريليون برميل

 صناعة الطاقة الشمسية األلمانية عند 
مفترق طرق بسبب المنافسة اآلسيوية

 نصف األلمان مستاؤون من اليورو
ــرت نتائجه  ــتطالع للرأي نش  برلني ـ أ.ف.پ: أفاد اس
مجلة «بيلد» األملانية أمس بأن نصف األملان ٥١٪ مستاؤون 
من اليورو. وأوضح االستطالع الذي أجراه معهد يوغوف 
ــمبر على عينة من  األملاني عبر االنترنت بني ٢٠ و٢٢ ديس
ــخصا ان ٤٤٪ فقط من األملان راضون عن العملة  ١٠٦٨ ش
األوروبية املوحدة. وبحسب «بيلد» املناهضة لليورو فإن 
ــون في عودة  ــر ان ٤٩٪ من األملان يأمل ــتطالع اظه االس

عملتهم «املارك» مقابل ٤١٪ يرفضون ذلك.
  وقد أفاد استطالع آخر أجرته القناة األولى للتلفزيون 
ــمبر عن رغبة  ــر من ديس ــي (اي.ار.دي) في العاش األملان
أغلبية األملان ٦٠٪ في احملافظة على العملة األوروبية رغم 

األزمة احلالية في منطقة اليورو.

 إعداد: زكي عثمان
  للعام الســــادس على التوالي 
تنشــــر «أريبيان بزنــــس» قائمة 
أقوى ١٠٠ شــــخصية عربية ممن 
التأثير بدرجة كبيرة  استطاعوا 
في مجتمعاتهم أو في املجتمعات 

التي يعيشون فيها.
  وعلى مدى أشهر، عمل فريق 
محــــرري أريبيان بزنــــس بحثا 
واســــتقصاء للوقوف على مدى 
تأثير وقوة نفوذ أقوى الشخصيات 
العربية سواء في عالم األعمال أو 
اإلعالم أو الرياضة أو الترفيه أو 
السينما واملوسيقى واألدب والفن 

والتحصيل العلمي واألكادميي.
  وكانت النتيجة أن شهدت قائمة 
هذا العام أكبــــر تغيير من نوعه 
على مدى السنوات الست املاضية، 
حيث دخــــل القائمة اجلديدة رقم 
قياسي من الشخصيات بلغ نحو 

٥٠ شخصية جديدة.
  وكما كان احلال فــــي القوائم 
الســــت السابقة، فقد واصل سمو 
األمير الوليد بن طالل تربعه على 
العربية  رأس قائمة الشخصيات 
األكثر قوة وتأثيرا. ولم يكن ذلك 
غريبا. فبمقاييس السلطة والنفوذ، 
ال أحد يضاهي األمير الوليد، كما 
أن أحدا ال يســــتطيع أن ينافسه 
في مملكة أعماله الواسعة أو في 

الوليد هذه الســــنة، فإنه قد طال 
مباشرة املرتبة الثانية في القائمة 
وهي املرتبة التي تربع عليها الفريق 
أول ضاحي خلفان متيم قائد عام 
شــــرطة دبي الذي حقق حضورا 
عامليا منقطــــع النظير من خالل 
الكشف، بأشرطة الڤيديو والصور 
القاطعــــة، عن مدبري  وبالدالئل 
جرمية اغتيــــال محمود املبحوح 
القيادي في حركة حماس في أحد 
فنادق دبي والذين بلغ عددهم ٢٧ 
من عناصر املخابرات اإلسرائيلية 

املوساد.
  ولقــــد بثت شــــبكات التلفزة 
العاملية، من نيويورك إلى هونغ 
كونغ، على مدى أسابيع، وحتى 
اللحظــــة إجنازات شــــرطة دبي 
في حتطيم أســــطورة املوســــاد 

اإلسرائيلي.
  وبعد أن خسرت اإلمارات لصالح 
السعودية في قائمة العام املاضي، 
استعادت اإلمارات هذا املوقع في 
قائمة ٢٠١٠ حيث حازت ١٧ اسما 
من األسماء الـ ١٠٠ في قائمتنا، فيما 
جاء لبنان ومصر باملرتبة الثالثة 
بـ  ١٦ اسما لكل منهما أما نصيب 
الســــعودية فقد كان ١٥ اسما هذا 
العام. وقد حصلت ســــورية على 
مرتبة أرفع هي اخلامسة هذا العام 

حيث حازت ١٢ اسما. 

كما جاءت االعالمية فوزية الدريع 
في املرتبة ٦٦ متراجعة ٥٥ مرتبة 
عن ٢٠٠٩ فيما دخلت رئيس مجلس 
االدارة لشركة جلوبل مها الغنيم 
ألول مرة في القائمة حيث احتلت 

املرتبة الـ ٨٠.
  لكن التغيير، وإن لم يطل األمير 

احتل املرتبة الـ ٢٢ متقدما ١٨ مرتبة 
عن العام املاضي فيما تراجع رئيس 
مجلس ادارة شركة طيران اجلزيرة 
مروان بودي ١٢ مرتبة الى املركز 
الـ ٤٢ على القائمة فيما جاء رئيس 
مجموعة اخلرافي، ناصر اخلرافي 
في املرتبة الـ ٦٢ متراجعا ٤٣ مرتبة 

نشاطاته اخليرية أو في حضوره 
على ســــاحتي األعمال والسياسة 

العاملية.
  هــــذا وقــــد ضمــــت القائمة ٥ 
شخصيات كويتية حيث جاء في 
مقدمتهــــم محمد الشــــايع رئيس 
الذي  املباني  ادارة شركة  مجلس 

 إبراهيم دبدوب في المرتبة الـ ١٥ ومحمد الشايع الـ ٢٢ ومروان بودي الـ ٤٢ وناصر الخرافي الـ ٦٢ وفوزية الدريع الـ ٦٦ ومها الغنيم الـ ٨٠

 ٦ شخصيات من الكويت في قائمة أقوى ١٠٠ شخصية عربية في ٢٠١٠

 الـ ١٠ األوائل في قائمة أقوى ١٠٠ شخصية عربية لـ ٢٠١٠ 
 -/+  ترتيب ٢٠٠٩  قطاع العمل  البلد  االسم  الترتيب 

 -  ١  بنوك واستثمار  السعودية  الوليد بن طالل  ١ 
 جديد  -  ثقافة ومجتمع  االمارات  ضاحي خلفان  ٢ 
 جديد  -  سياسة واقتصاد  مصر  داليا مجاهد  ٣ 
 ٢-  ٢  مقاوالت وصناعات  االمارات  محمد العبار  ٤ 
 جديد  -  صحة  السعودية  سامية العمودي  ٥ 
 جديد  -  ثقافة ومجتمع  السعودية  احمد الشقيري  ٦ 
 جديد  -  رياضة  مصر  حسن شحاتة  ٧ 
 ٧٩-  ٨٦  سياحة وفنادق  البحرين  عادل علي  ٨ 
 ١٨+  ٢٧  مواصالت  األردن  فادي غندور  ٩ 
 جديد  -  ثقافة ومجتمع  السعودية  عبده خال  ١٠ 

 ترتيب شخصيات الكويت حسب قائمة أقوى ١٠٠ شخصية عربية لـ ٢٠١٠ 
 -/+  ترتيب ٢٠٠٩  قطاع العمل  البلد  االسم  الترتيب 

 ٥+  ٢٠  بنوك واستثمار  فلسطني  ابراهيم دبدوب  ١٥ 
 ١٨+  ٤٠  جتارة  الكويت  محمد الشايع  ٢٢ 
 ١٢-  ٣٠  سياحة وفنادق  الكويت  مروان بودي  ٤٢ 
 ٤٣-  ١٩  بنوك واستثمار  الكويت  ناصر اخلرافي  ٦٢  
 ٥٥-  ١١  إعالم  الكويت  فوزية الدريع  ٦٦ 
 جديد  -  بنوك واستثمار  الكويت  مها الغنيم  ٨٠ 

 الريـــاض ـ يو.بي.آي: أعلن نائب الرئيس ألعمال 
الزيت في شركة أرامكو السعودية م.خالد بن عبداهللا 
البريك ان احتياطي النفط املوجود عامليا يقدر بحوالي 
١٤ تريليون برميل مت حتى اآلن استخراج نحو تريليون 
برميل فقـــط من هذا املخزون. وقال البريك في كلمة 
ألقاها خالل امللتقى السعودي الثاني لتقنيات استكشاف 
وإنتاج الزيت والغاز ٢٠١٠ الذي عقد في جامعة امللك 
فهد للبترول واملعـــادن الليلة املاضية «ان احتياطي 

النفط الذي ميكن استخراجه بواسطة التقنيات املتوافرة 
حاليا يقدر بحوالي ١٫٢ تريليون برميل مثبتة». وأضاف 
«يبقى ١١٫٨ تريليون برميل تشكل حتديا حقيقيا أمام 
العلماء واملهندســـني واملختصني في الوصول اليها 
واستخراجها لتلبية احتياجات العالم امللحة واملتزايدة 
للهيدروكربونات مســـتقبال». من جهة اخرى، توقع 
البريك ان يرتفع الطلب على الطاقة بنسبة ٤٠٪ خالل 

األعوام الـ ٢٠ املقبلة. 

أ.ف.پ: رأى محللون  ـ   دبــــي 
وخبراء اقتصاديون ان االستثمارات 
في البنى التحتية التي ستقوم بها 
قطر بعد فوزها بشرف استضافة 
مونديال ٢٠٢٢ ستقود على االرجح 
حركة النمــــو االقتصادي في هذا 

البلد الغني جدا بالغاز.
  وتتمتــــع قطر اصــــال بأعلى 
معدالت منو فــــي منطقة اخلليج 
بفضل االستثمارات الضخمة في 
مشاريع الغاز التي تهدف الى رفع 
القدرة االنتاجية وتعزيز الصادرات 
الغازية. ويتوقع احملللون ان تتجه 
معظم االســــتثمارات الى سلسلة 
املشــــاريع التي يتعني على قطر 
اجنازها الستضافة مونديال ٢٠٢٢، 
خصوصا ان قطــــر حققت هدفها 
بالوصول الى قدرة انتاجية بحدود 
٧٧ مليون طن من الغاز الطبيعي 

املسال سنويا.
  وقال كبيــــر االقتصاديني في 
مصرف ستاندارد تشارترد الشرق 
االوسط وشــــمال افريقيا فيليبي 
دوبا بانتانتشي ان «محركات منو 

اجمالي الناجت احمللي ستتغير».
  واضاف ان «منو اجمالي الناجت 
احمللي القوي في السنوات االخيرة 
كان يعود الى تطوير انتاج الغاز 
الطبيعي املسال لكن تكدس قيمة 
االصول الناجتة عن اعمال البنى 

 تركيا تسعى إلى أكبر حصة من اإلنشاءات الرياضية

 استثمارات مونديال ٢٠٢٢ ستقود نمو االقتصاد القطري


