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حركة االسهم
عدم توقيع اتفاقية تجارة حرة بين 

بلجيكا وكندا لتقوية أوروبا

الغارد: باكستان خرجت من األزمة االقتصادية

دفعة مالية جديدة لليونان بـ 3 مليارات دوالر

ارتفاع االستثمار العالمي 
إلى 1.76 ترليون دوالر

الطاقة الدولية:  استقرار نمو 
الطلب على النفط خالل 2017

توقيع  رف�����ض  بلجيكا  ق���رار  �سي�سهم   
� الكندية  معاهدة التبادل احلر الأوروبية 
يف اإ�سعاف قدرات الحتاد الأوروبي الذي 
الربيطانيني  خيار  فاقمها  اأزم��ة  يعاين 

النف�سال عنه.
واأعلن رئي�ض وزراء بلجيكا �سارل مي�سال 
معاهدة  توقيع  من  تتمكن  لن  »بالده  اأن 
ما  الكندية«،   – الأوروبية  احلر  التبادل 
�سيعطل التوقيع املقرر اخلمي�ض، مو�سحًا 
اأن »احلكومة الفيديرالية والكيان الأملاين 
اأما  واف��ق��وا،  الفلمنكية  فالندر  ومنطقة 
والونيا وحكومة مدينة بروك�سيل والكيان 

الفرن�سي فرف�ست«.
وت�سم بلجيكا �سبعة كيانات بينها ثالثة 
وبروك�سيل  وفالندر  والونيا  هي  مناطق 
على  وبرملان  لغوية  جمموعات  وث��الث 

امل�ستوى الفيديرايل.
اىل  بلجيكا  الأوروب���ي  الحت��اد  واأم��ه��ل   
من  ك��ان  اإذ  موقفها،  لإع���الن  اخلمي�ض 
جا�سنت  كندا  وزراء  رئي�ض  و�سول  املقرر 
املقبل  اخلمي�ض  بروك�سيل  اإىل  ت���رودو 
ر�سميًا  املعروفة  املعاهدة  على  للتوقيع 
ب��ا���س��م »ات���ف���اق الق��ت�����س��اد وال��ت��ج��ارة 
يطلب  الأوروبي  الحتاد  اأن  اإل  ال�سامل«، 
موافقة جميع الدول الأع�ساء ال� 28 فيها 

للتوقيع عليها.

 اع��ل��ن��ت م���دي���رة ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل 
الأزمة  كري�ستني لغارد خروج باك�ستان من 
الإنقاذ  برنامج  اأجن��زت  بعدما  القت�سادية 
حتول  مرحلة  بداأت  البالد  اإن  وقالت  املايل، 
ال�سوق  اق��ت�����س��ادات  اإىل  لالن�سمام  مهمة 

النا�سئة.
 وكان �سندوق النقد اأفرج ال�سهر املا�سي عن 
دولر  باليني   6.6 البالغة  الأخرية  ال�رشيحة 
لباك�ستان  املالية  امل�ساعدات  حزمة  �سمن 

على ثالث �سنوات.
 وهناأت لغارد يف زيارتها الأوىل اإىل البالد، 
»اإك��م��ال  على  �رشيف  ن��واز  ال����وزراء  رئي�ض 
�ساعد  والذي  بنجاح،  النقد  �سندوق  برنامج 

باك�ستان على اإعادة ال�ستقرار اإىل اقت�سادها 
الكلي«، وفق بيان �سادر عن مكتب �رشيف.

القت�سادي  »النمو  اأن  لغ��ارد  واأو�سحت   
العجز  تقلي�ض  ومت  تدريجية،  ب�سورة  ازداد 
تراجعه« يف  الت�سخم  وا�سل  املايل يف حني 
باك�ستان، واأثنت »على تعزيز �سبكات الأمان 
ال�رشائب وال�سالحات  الجتماعية و�سيا�سة 
الإداري��ة«.  وكتبت لغارد يف مقال ن�رش يف 
اأن  اليومية  الباك�ستانية  نيوز«  »ذي  �سحيفة 
�سنوات  خالل  مهمة  »مكا�سب  حققت  البالد 
والذي  الثالث  القت�سادي  الإ�سالح  برنامج 
الآن  القت�ساد  ال��دويل.  النقد  �سندوق  دعمه 
اإ�سافية  خطوات  اتخاذ  ويجري  ق��وة،  اأك��ر 
يقوده  و�سامل  اأع��ل��ى  من��و  )حتقيق(  ل��دع��م 

القطاع اخلا�ض«.

اأن  املتوقع  من  اأنه  الأوروب��ي  الحتاد  اأعلن   
على  الأ�سبوع  ه��ذا  اليونان  مقر�سو  يوافق 
 2.8 قيمتها  جديدة  دفعة  اليونان  ت�سليم 
حزمة  من  دولر(  مليار   3.1( ي��ورو  مليار 
الإنقاذ املايل.  يذكر اأن اليونان تت�سلم حاليا 
 86 اإنقاذ مايل ثالثة بقيمة  بالتدريج حزمة 
الحتاد  من  �سنوات   5 مدى  على  يورو  مليار 
الدولة  على  يتعني  املقابل  ويف  الأوروب���ي. 

تنفيذ اإ�سالحات اقت�سادية وا�سعة النطاق.
وافقوا  قد  اليورو  منطقة  مالية  وزراء  وكان   
جزء  �رشف  على  ال�سهر  هذا  �سابق  وقت  يف 
م��ن ال��دف��ع��ة اجل��دي��دة م��ن ق��رو���ض الإن��ق��اذ 
 1.2( ي��ورو  مليار   1.1 وقيمته  لليونان، 
ال�سلطات  »بتطبيق  مرحبني  دولر(،  مليار 
رئي�سية«  مرحلة   15 من  جمموعة  اليونانية 
املراجعة  خ��الل  تطبيقها  عليها  يجب  ك��ان 
املايل  الإ���س��الح  لربنامج  احلالية  ال��دوري��ة 

علقوا �رشف  ولكنهم  لليونان.   والقت�سادي 
ت�سدد  1.7 مليار يورو حتى  اآخر قيمته  جزء 
اأثينا متاأخرات م�ستحقة عليها.  واأفاد م�سدر 
ا�سمه  ذكر  عدم  طلب  الأوروب���ي  الحت��اد  يف 
الآن،  ت�سديدها  مت  قد  املتاأخرات  معظم  باأن 
اليورو  منطقة  يف  الإنقاذ  �سندوق  ّكن  ِ يمُ ما 
من املوافقة على الدفعة بالكامل )2.8مليار 

يورو( خالل اجتماع عقد ام�ض الثالثاء.
 من ناحية اأخرى طلب رئي�ض الوزراء اليوناين 
األك�سي�ض ت�سيربا�ض تقليل الدين اليوناين ب�سكل 
بالتزاماتها،  اأوفت  قد  اأثينا  ان  قائال  �رشيع، 
احرتام  اإىل  لبالده  الدوليني  املقر�سني  ودعا 
التي قدمت يف  الديون  تعهدات تخفيف عبء 

ت�رشين ثاين/نوفمرب 2012.
اليوناين  للتليفزيون  ت�رشيحات  يف  وق��ال   
الديون �سوف حتتاج  تدابري تخفيف عبء  ان 
اجل��اري،  ال��ع��ام  نهاية  بحلول  لتو�سيحها 
ا�ستقرار  م��ن  يزيد  �سوف  ذل��ك  اأن  م�سيفا 

اقت�ساد الدولة الذي حتول اإىل م�سار النمو.

اأعلن وزير القت�ساد الإماراتي �سعيد   
ال�ستثمار  »ت��دف��ق��ات  اأن  املن�سوري، 
العاملي،  ال�سعيد  على  املبا�رش  الأجنبي 
اإىل  لت�سل  امل��ئ��ة  يف   38 بن�سبة  ارتفعت 
بالغة  املا�سي،  العام  دولر  تريليون   1.76
واملالية  القت�سادية  الأزم��ة  منذ  م�ستوى  اأعلى 
عن  لالإعالن  �سحايف  بيان  يف  واأ�سار  العاملية«.  
دبي  يف  تنظيمه  املقرر  ال�سنوي«  ال�ستثمار  »ملتقى 
مطلع ني�سان )اإبريل( املقبل، اإىل اأن »عمليات الندماج 
وال�ستحواذ عرب احلدود زادت من 432 بليون دولر عام 
721 بليونًا العام املا�سي، وكان ذلك العامل  اإىل   2014
ال�ستثمار  »تقرير  ل�  وفقًا  العاملي،  النتعا�ض  وراء  الرئي�ض 
تلك  ال�ستحواذ  عمليات  اأن  واأو�سح  احل��ايل«.   للعام  العاملي 
»جاءت كنتيجة جزئية لإعادة هيكلة ال�رشكات )اأي اإجراء تغيريات 
يف الهياكل القانونية اأو ملكية ال�رشكات املتعددة اجلن�سية، مبا يف 
تدفقات  »ت�ستاأنف  اأن  وتوقع  ال�رشائب(«.  تقلي�ض  اإىل  ال�سعي  ذلك 
ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش منواً عامليًا على املدى املتو�سط عام 2017، 
لتتجاوز 1.8 تريليون دولر عام 2018«.  ويكت�سب »ملتقى ال�ستثمار 

ال�سنوي« اأهمية متزايدة مع عقد دوراته املتالحقة، ملا يثله من من�سة 
اإتاحة  خالل  من  النا�سئة،  الأ���س��واق  يف  املبا�رش  الأجنبي  لال�ستثمار 
رجح اأن ي�ستقبل امللتقى اأكر من  املجال للرتويج للفر�ض ال�ستثمارية. ويمُ
اأعمال وم�ستثمرين  األف م�سارك من روؤ�ساء دول وحكومات ورجال   15
املقبلة  ال��دورة  عقد  اإن  املن�سوري  وق��ال  ال��ع��امل.   يف  دول��ة   140 من 
القت�سادية  ال�ساحة  ت�سهد  وقت  يف  »ياأتي   ،2017 يف  ال�سابع  للملتقى 
النمو يف  توقعات  يفر�ض حتديات جتاه  تطورات متالحقة، مبا  الدولية 
القت�ساد العاملي. وجاءت اأحدث تقديرات �سندوق النقد ملعدلت النمو 
العاملي يف حدود 3.4 يف املئة بحلول 2017«.  وراأى اأن »تركيز الدورة 
تعزيز  يف  الأجنبي  ال�ستثمار  يلعبه  الذي  الدور  على  للملتقى  ال�سابعة 
التناف�سية والتنمية، ين�سجم مع متطلبات النمو خالل املرحلة الراهنة«. 
واأ�سار اإىل النتائج الإيجابية التي ك�سفت عنها الأرقام والبيانات الواردة 
تعك�سه من جناح  2015، وما  العاملية  التجارة  »اإح�ساءات منظمة  يف 
ال�سيا�سات القت�سادية املتبعة يف الإمارات، ما عزز تر�سيخ مكانة الدولة 
كمحور جتاري عاملي، اإذ احتلت املرتبة ال�16 عامليًا يف ت�سدير ال�سلع، 
فحّلت  اخلدمات،  جتارة  جانب  يف  اأما  ال�سترياد.  يف  الع�رشين  واملرتبة 
الإمارات يف املرتبة ال�19 عامليًا يف قائمة الدول امل�ستوردة للخدمات، 
ويف املرتبة ال�42 عامليًا يف قائمة الدول امل�سدرة لها«. واأكد »موا�سلة 
القطاعات  خمتلف  يف  التناف�سية  قدراتها  تعزيز  على  العمل  الدولة 

القت�سادية، تنفيذاً لأهداف الأجندة الوطنية وروؤية الإمارات 2021«.

 توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب العاملي على النفط يف 
2017 مبعدل 1.2 مليون برميل يوميًا، ليظل معدل منوه م�ستقرا 

عند م�ستويات العام احلايل على رغم زيادة ال�ستهالك ال�سيني.
اأ�سبوع  هام�ض  على  بريول،  فاحت  للوكالة  التنفيذي  املدير  ورّجح   
اإذا  اأكر  ينخف�ض  قد  الطلب  منو  اأن  �سنغافورة  يف  الدويل،  الطاقة 
نتيجة  الأ�سعار  ارتفعت  »اإذا  اأنه  مو�سحًا  الأ�سعار.  ارتفاع  ا�ستمر 
لهذا التدخل، فاإننا قد نرى ا�ستجابة اأي�سًا من ذوي الإنتاج الأعلى 

تكلفة«، م�سرياً اإىل دول »منظمة الدول امل�سدرة للنفط« )اأوبك(.
تعود  لن  النفط  اأ�سواق  اأن  الأرج��ح  على  يعني  »التباطوؤ  اإن  وقال 

للتوازن بني العر�ض والطلب قبل الن�سف الثاين من 2017«.
 وارتفع �سعر العقود الآجلة خلام القيا�ض العاملي مزيج »برنت« اإىل 
حواىل املثَلني من امل�ستويات التي �سجلها يف كانون الثاين )يناير( 

والتي تعد الأدنى يف �سنوات عدة ليتجاوز 50 دولرا للربميل.
 وعلى رغم التباطوؤ العام يف الطلب على النفط فاإن ال�سني، الركيزة 
ال�سنوات الأخرية، �ستزيد وارداتها ب�سبب  الأ�سا�سية لنمو الطلب يف 
تراجع الإنتاج املحلي من اخلام الناجت عن انخفا�ض الأ�سعار. وقال 
على  العاملي  الطلب  لنمو  مهمة  دفع  قوة  �ستظل  »ال�سني  ب��ريول: 

النفط«.

أزمة السيولة في الخليج ستطيل أمد الضعف االقتصادي 
اأن  حديثة  اقت�سادية  درا���س��ة  معطيات  اأظ��ه��رت   
على  فورية  حتديات  فر�ض  �سيوا�سل  ال�سيولة  �سح 

اقت�سادات دول جمل�ض التعاون اخلليجي.
املحللني  معهد  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال��درا���س��ة  وبينت   
ال�ستثمار  ملمتهني   »CFA« املعتمدين  املاليني 
احلكومية  ال��ودائ��ع  انكما�ض  اأن  اخلليج  دول  يف 
�سيوؤدي اإىل املزيد من ال�ستقطاعات يف خم�س�سات 
متويل م�ساريع البنى التحتية بهدف موازنة الإنفاق 
�سلبية  اقت�سادية  اآثاراً  �سيرتك  اأنه  كما  الدخل.  مع 

على املدى الق�سري.
على  الإنفاق  تخفي�ض  اأن  الدرا�سة  وا�سعو  ويعتقد   
الن�ساءات  قطاع  اأن  يعني  التحتية  البنى  م�ساريع 

�سيكون اأكرب املت�رشرين من اأزمة ال�سيولة.
ال�سغرية  اخل��ا���ض  القطاع  ���رشك��ات  و�ستواجه   

روؤو����ض  زي���ادة  يف  اأك���رب  �سعوبات  واملتو�سطة 
اأموالها، فيما �ستتبنى البنوك مقاربة اأكر انتقائية 

يف اأمناط اإقرا�سها، ح�سب الدرا�سة.
اخليار  ال�سندات  اأ���س��واق  �ستكون  ل��ذل��ك  نتيجة   
التمويلي الأبرز للقطاع اخلا�ض، على الرغم اأن تلك 
الأ�سواق يف املنطقة لي�ست متطورة مبا فيه الكفاية 
دول  التمويلية لقت�سادات  الحتياجات  توفر  لكي 

املنطقة.
 وقال عامر خان �ساحب، رئي�ض جمعية املحللني 
التحديات  ان  الإم���ارات،  يف  املعتمدين  املاليني 
الراهنة التي تواجه ال�سيولة هي من الآثار ال�سلبية 
والإن��ف��اق  النفط  اأ�سعار  انخفا�ض  فر�سها  التي 
للبنوك.  العمومية  امل��ي��زان��ي��ات  على  احل��ك��وم��ي 
ت�سبب  من  بالقلق  ي�سعرون  »امل�ستثمرون  واأ�ساف 
يف  الكّلي  القت�ساد  يف  ال�سائدة  ال��ظ��روف  ه��ذه 
بانخفا�ض  تاأثرها  ب�سبب  الأ�سهم  عائدات  خف�ض 

عودة  ل�ستبعاد  »نظراً  وتابع  ال�رشكات«.  اأرب��اح 
تاريخيًا،  القيا�سية  م�ستوياتها  اإىل  النفط  اأ�سعار 
النفط  لربميل  اأمريكي  دولر   100 جت��اوزت  التي 
املعدلت  ت�سبح  فقد  القريب،  امل�ستقبل  يف  اخلام، 
دول  يف  القت�سادي  للنمو  املتوقعة  املنخف�سة 

املنطقة املعيار اجلديد يف امل�ستقبل«.
اأن بنوك دول  الرغم من  اأنه »على  الدرا�سة  وذكرت 
املنطقة �ست�سهد ارتفاعًا يف حجم الديون املتعرة، 
الوقت  يف  ن�سبيًا  منخف�سة  �ستظل  معدلتها  اأن  اإل 
تلك  ملواجهة  قوية  باحتياطيات  حتتفظ  ال��ذي 

الديون«. 
هو   CFA املعتمدين  املاليني  املحللني  ومعهد   
جمعية عاملية ملمتهني ال�ستثمار، ويعمل على خلق 
بيئة تاأخذ م�سالح امل�ستثمرين اأوًل، واإيجاد اأ�سواق 
العمل يف اأف�سل حالتها، وحتقيق منو القت�سادات. 
 150 يف  ع�سو  األف   140 من  اأكر  املعهد  وي�سم 

بلداً واإقليمًا.  يف �سياق ذي �سلة ينظم احتاد غرف 
التعاون اخلليجي، بالتعاون مع غرفة  دول جمل�ض 
»تاأثري  البحرين، ور�سة عمل حول  جتارة و�سناعة 
رفع واإعادة توجيه الدعم احلكومي وفر�ض �رشيبة 
القيمة امل�سافة على ن�ساط القطاع اخلا�ض يف دول 

جمل�ض التعاون اخلليجي«.
 وياأتي تنظيم ور�سة العمل بعد غد اخلمي�ض تطبيقا 
التعاون  جمل�ض  دول  غ��رف  احت��اد  جمل�ض  لقرار 
اخلليجي يف اجتماعه ال�47 املنعقد يف الدمام يوم 
7 دي�سمرب 2015 الذي وافق على تنظيم ور�ض عمل 
وال�سناعة  كالنقل  املجالت  خمتلف  يف  قطاعية 
والعقار وال�سياحة وغريها، يف برنامج عمل الأمانة 

العامة لالحتاد خالل الأعوام املقبلة.
 وي�����س��ارك يف ور���س��ة ال��ع��م��ل ع���دد م��ن اجل��ه��ات 
واجلهات  التعاون،  جمل�ض  لدول  العامة  كالأمانة 
احلكومية بدول املجل�ض التي تعنى ب�سوؤون التجارة 

الغرف  ومن�سوبي  واأع�ساء  وال�ستثمار،  واملالية 
جمل�ض  دول  غ��رف  احت��اد  يف  الأع�ساء  التجارية 
واأ�سحاب  الأعمال  و�ساحبات  واأ�سحاب  التعاون، 
ورواد  املجل�ض،  دول  يف  احلرة  املهن  و�ساحبات 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  واأ�سحاب  الأعمال  و�سباب 

واملتو�سطة.
عامة  نظرة  هي:  حم��اور  ثالثة  الور�سة  وتناق�ض   
على برامج هيكلة الدعم يف دول املجل�ض، واخلطط 
القيمة  �رشيبة  بفر�ض  اخل��ا���س��ة  وال��ت��وج��ه��ات 
مع  للتوافق  اخلا�ض  القطاع  وتهيئة  امل�سافة، 

املتطلبات.
 وقال عبدالرحمن العطي�سان، النائب الأول لرئي�ض 
ور�سة  ان  ال�رشقية،  غرفة  رئي�ض  الحت��اد  جمل�ض 
اخلليجي  اخلا�ض  القطاع  توعية  اىل  تهدف  العمل 
ال�رشيبية  واملنظومة  احلكومي  الدعم  رفع  باآثار 
املرتقبة يف دول املجل�ض، وتعزيز دوره يف تقدمي 

مع  ليتواكب  كفاءة،  اأكر  ب�سكل  واخلدمات  ال�سلع 
ان  اأ�ساف  و  اخلليجي.  القت�ساد  يف  املتغريات 
فر�ض �رشيبة قيمة م�سافة بن�سبة 5 يف املئة يف 
اإيرادات  يولد  اأن  املتوقع  من  التعاون  جمل�ض  دول 
الناجت  اجمايل  من  املئة  يف   1.6 بن�سبة  اإ�سافية 
العربية  واململكة  البحرين  مملكة  يف  املحلي 
يف  و1.4  الم��ارات  يف  املئة  يف  و1.5  ال�سعودية 
املئة يف الكويت وعمان، و0.8 يف املئة يف املئة 
يف قطر، وهذا من �ساأنه اأن ي�سكل اإ�سافة اإىل ما يولد 
حاليا من الإيرادات احلكومية غري النفطية املقدرة 

بنحو 40 مليار دولر.
ت�ستخدم  اأن  يكن  الي���رادات  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار   
الدخل  ذوي  ت�ستهدف  التي  التنموية  امل�ساريع  يف 
الإنفاق  عرب  الدخل  توزيع  اعادة  اأن  حيث  املتدين، 
الدخل  توزيع  من  اأف�سل  يكون  اأن  يكن  احلكومي 
عرب و�سع معدلت متباينة واإعفاءات من ال�رشائب.

دبي - متابعة

مصر تبحث عن سائحي آسيا 
بعد ركود طويل

 ا�سار وزير ال�سياحة امل�رشي يحيى را�سد اإىل اأن بالده تتطلع اإىل 
ت�سجيع ال�سياح من اأ�سواق جديدة مثل ال�سني واليابان واأوكرانيا 
رحالت  تعليق  ج��راء  ال�سياحة  اإي���رادات  فيه  ت�رشرت  ع��ام  بعد 

الطريان الرو�سية والربيطانية اإىل البالد.
اأ�سا�سية  ركيزة  يعد  ال��ذي  امل�رشي  ال�سياحة  قطاع  وجاهد   
لالقت�ساد وم�سدرا رئي�سيا للعملة ال�سعبة للتعايف عقب انتفا�سة 

عام 2011 التي ت�سببت يف فرار ال�سياح.
 وما اأن بداأ القطاع يف التقاط اأنفا�سه حتى تلقى �رشبة اأخرى يف 
اأكتوبر ت�رشين الأول 2015 مع �سقوط طائرة ركاب رو�سية حتمل 
اأنه تفجري قنبلة. ودفع  224 �سخ�سا فوق �سيناء جراء ما يعتقد 

الهجوم رو�سيا وبريطانيا لتعليق رحالتهما اإىل املنطقة.
ال�سنة  يف  الن�سف  بواقع  امل�رشية  ال�سياحة  عائدات  وانخف�ست   

دولر،  مليار   3.77 اإىل  لت�سل   2015-2016 املالية 
وبلغ دخل م�رش من ال�سياحة اأكر من 12 مليار دولر 

قبل انتفا�سة 2011.
لتح�سني  كبرية  جهودا  بذلت  م�رش  اإن  را�سد  وقال 

واأ�ساف  اآمنة،  باأنها  العامل  واإقناع  اأمن املطارات 
اأن بالده تتطلع اأي�سا اإىل جذب �سياح من دول مل 

تكن يف العادة م�سدرا كبريا للزائرين.
�سورة  لإر�سال  �ساقة  معركة  را�سد  ويواجه   

هذا  �ستى  حتديات  واج��ه  بلد  يف  اإيجابية 
العام.

الربيطانية  ال��ط��ريان  ���رشك��ات  وعلقت   
والرو�سية رحالتها اإىل �رشم ال�سيخ العام 

للتح�سينات  تطمئن  اأن  اإىل  املا�سي 
اأمن املطار، وعطل  اأدخلت على  التي 

هذا احلظر انتعا�ض قطاع ال�سياحة.
�سياق مت�سل وقعت احلكومة   يف 

على  للح�سول  اتفاقا  امل�رشية 
اليابان بقيمة  قر�ض جديد من 

دولر  مليون   460 ح���وايل 
وجتهيز  ب��ن��اء  ل���س��ت��ك��م��ال 

الكبري  امل�����رشي  املتحف 
م�رشوع  اأك��رب  يعد  ال��ذي 

عليه  ت�����رشف  متحفي 
وزارة الآثار امل�رشية.
 وق���ع وزي���ر الآث���ار 

خ��ال��د ال��ع��ن��اين عن 
امل�رشي  اجلانب 

وت����ريوي����وك����ي 
اإي���ت���و امل��م��ث��ل 

ال���رئ���ي�������س���ي 
ل���ل���ه���ي���ئ���ة 

نية  با ليا ا

للتعاون الدويل )جايكا( مب�رش عن اجلانب الياباين.
القر�ض  قيمة  “تبلغ  لها  بيان  يف  امل�رشية  الآثار  وزارة  وقالت   
حوايل 460 مليون دولر �ستقوم احلكومة امل�رشية بت�سديده على 

7 �سنوات.” %1.4 وبفرتة �سماح تقدر بنحو  25 عاما بفائدة 
 القر�ض هو الثاين من نوعه الذي حت�سل عليه م�رش من )جايكا( 
مليون   280 بنحو   2006 يف  �سابق  قر�ض  بعد  املتحف  لإن�ساء 
دولر يتم ت�سديده على 30 عاما بفائدة 1.5 باملئة وبفرتة �سماح 

تقدر 10 �سنوات.
من   80% من  النتهاء  مت  اإن��ه  امل�رشية  الآث��ار  وزارة  وتقول   

الأعمال الإن�سائية مبوقع املتحف و%50 من اإجمايل الأعمال.
 2017 نهاية  للمتحف  اجلزئي  الفتتاح  ي�سمل  اأن  املتوقع  ومن 
جمموعة امللك توت عنخ اآمون اإىل جانب القطع الأثرية ال�سخمة 
واملقرر عر�سها بالدرج العظيم باملتحف اإ�سافة اإىل ق�سم الرتبية 

املتحفية.

القاهرة - متابعة

بروكسل – متابعة

اسالم اباد - متابعة

اثينا - متابعة

سنغافورة - متابعةدبي - متابعة

اسعار
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