
3 عربي وعالمي Tue. 1 Nov. 2016 issue no 219
الثالثاء 1 تشرين الثاني 2016 العدد 219

حركة االسهم
األسهم األوروبية تهبط لليوم السادس 

على التوالي مع تراجع شركات النفط

واردات آسيا من نفط إيران تقفز %73 
على أساس سنوي في سبتمبر

فرنسا والصين تؤسسان صندوقا 
لالستثمارات المشتركة في الخارج

اتفاق تاريخي للتبادل الحر بين كندا 
واالتحاد األوروبي

)غرف التجارة( يناشد وقف شراء 
العمالت األجنبية ألسبوعين

لليوم  الأوروب���ي���ة  الأ���س��ه��م  تراجعت   
ال�ساد�س على التوايل يوم ام�س الثنني 
وهبطت اأ�سهم �رشكات الطاقة مع نزول 
البنوك  اأ�سهم  ومنيت  النفط  اأ���س��ع��ار 

بخ�سائر من جديد.
للأ�سهم   600 �ستوك�س  موؤ�رش  ون��زل   
الأوروبية 0.4 يف املئة متجها لت�سجيل 
خ�سائر لل�سهر الثاين على التوايل. وهبط 
املوؤ�رش �سبعة يف املئة منذ بداية العام.

 600 ي��وروب  �ستوك�س  موؤ�رش  وفقد   
للنفط والغاز 0.9 يف املئة و�سجل اأكرب 

الرئي�سي  املوؤ�رش  القطاعات  بني  هبوط 
بعد  اخل��ام  النفط  خ�سائر  ا�ستمرار  مع 
منظمة  خارج  من  املنتجون  امتنع  اأن 
ب�سان  معينة  تعهدات  قطع  عن  اأوب��ك 
الن�سمام لأوبك يف تقييد الإنتاج لدعم 

الأ�سعار.
املالية  ال�����رشك��ات  اأ�سهم  وتعر�ست   
ل�سغوط اأي�سا بعد نتائج �سعيفة لبنوك 
يف الآونة الأخرية ونزل موؤ�رش القطاع 

0.7 يف املئة.
تاميز  فاينن�سال  م��وؤ���رشات  وهبطت   
 40 وكاك  الأمل��اين  وداك�س  الربيطاين 

الفرن�سي 0.4 يف املئة عند الفتح.

اأكرب  اإىل  الإي��راين  النفط  �سادرات  قفزت   
 70 من  اأكرث  اآ�سيا  يف  له  م�سرتين  اأربعة 
مع  م��ق��ارن��ة  اأي��ل��ول  �سبتمرب  يف  باملئة 
م�ستواها قبل عام يف الوقت الذي توا�سل 
التي  ال�سوقية  ا�ستعادة ح�ستها  اإيران  فيه 

فقدتها حتت العقوبات. 
 واأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات ح��ك��وم��ي��ة واأخ���رى 
اأربعة  اأكرب  اأن  ال�سفن  خا�سة بتتبع حركة 
وهم  اآ�سيا  يف  الإي���راين  للخام  م�سرتين 
اجلنوبية  وكوريا  والهند  واليابان  ال�سني 
يف  يوميا  برميل  مليون   1.8 ا�ستوردوا 
اأعلى  من  انخفا�سا  وذلك  اأيلول  �سبتمرب 
م�ستوى للواردات يف خم�س �سنوات ون�سف 

ال�سنة على الأقل يف اأغ�سط�س اآب.
 لكن �سحنات النفط قد ترتفع مرة اأخرى يف 
اأكتوبر ت�رشين الأول مع ا�ستلم امل�سرتين 
النفط  1.83 مليون برميل من  الآ�سيويني 
 1.96 ونحو  ال�سهر  هذا  واملكثفات  اخلام 
اأيلول  �سبتمرب  يف  يوميا  برميل  مليون 
جداول  على  مطلع  م�سدر  ذكره  ملا  وفقا 

الناقلت الإيرانية.
رفع  ج��رى  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  ويف   
ا�ستهدفت  التي  القت�سادية  العقوبات 
اأوبك.  الع�سو يف  لإيران  النووي  الربنامج 
ومنذ ذلك احلني ت�سعى اإيران جاهدة لرفع 
م�ستوى اإنتاجها و�سادراتها ملا كانا عليه 
قبل دخول العقوبات امل�سددة حيز التنفيذ 

يف اأوائل 2012.

مارك  ج��ان  الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال   
وال�سني  فرن�سا  اإن  الثنني يف بكني  يوم  اأيرو 
امل�سرتكة  لل�ستثمارات  �سندوقا  �ستوؤ�س�سان 
ا�ستمرار تنامي  يف امل�رشوعات اخلارجية مع 
على  اخلارج  يف  لل�ستحواذات  ال�سني  �سهية 
من  الأ���س��واق  تلك  بع�س  معاناة  م��ن  ال��رغ��م 
بوينت  "هينكلي  اأيرو  وقال  موؤخرا.   الأزمات 
معا"  به  نقوم  اأن  ميكن  ملا  ج��دا  جيد  مثال 
م�سرتك  �سيني  فرن�سي  م�رشوع  اإىل  م�سريا 
حمطة  اأول  لت�سييد  دولر  مليار   24 بقيمة 

للطاقة النووية يف بريطانيا منذ عقود.
�سحفي  موؤمتر  يف  بت�رشيحاته  اأي��رو  واأدىل   

م�سرتك مع وزير اخلارجية ال�سيني وانغ يي.
 وقال اأيرو "اإنه منوذج ندعمه يف كل مكان مبا 

ي�سمل اأفريقيا واآ�سيا."
اجلديد  امل�سرتك  ال�سندوق  اإن�ساء  اأن  واأ�ساف   
من  م��زي��د  ع��ن  الإف�����س��اح  دون  قريبا  �سيتم 
ال�رشكة  �ست�ساعد  للتفاق  ووفقا  التفا�سيل.  
احل�سول  على  ال�سينية  املوؤ�س�سة  الفرن�سية 
اخلا�س  النووي  مفاعلها  لبناء  رخ�سة  على 
التنظيمية  والتي تعترب قواعدها  يف بريطانيا 

النووية من بني الأ�سد �رشامة يف العامل.
�سورتها  تر�سيخ  على  حري�سة  وال�����س��ني   
كم�سدر للخربة النووية وبالتايل فاإن النجاح 
الباب  �سيفتح  بريطانيا  يف  مفاعل  بناء  يف 

اأمامها لدخول اأ�سواق اأخرى.

جا�سنت  الكندي،  ال���وزراء  رئي�س  وق��ع   
ت��رودو، وق��ادة الحت��اد الأوروب��ي،  اتفاق 
ال��ت��ج��ارة ال��ت��اري��خ��ي ب��ع��د 7 ���س��ن��وات من 
املفاو�سات، وتغلبت على العقبات التي اأو�سكت 

اأن توؤدي اإىل انهيار التفاق.
لكنه  اخلمي�س،  يوم  التفاق  توقيع  مقررا  وك��ان   
البلجيكية، التي  تاأخر ب�سبب اعرتا�س منطقة والونيا 
يبلغ عدد �سكانها 3.6 مليون �سخ�س، على التفاق الذي 

ي�سمل اأكرث من 500 مليون اأوروبي و35 مليون كندي.
 و�سجت القاعة بالت�سفيق عندما وقع التفاق كل من ترودو 
املفو�سية  ورئي�س  تو�سك،  دونالد  الأوروب��ي  املجل�س  ورئي�س 
روبرت  ال�سلوفاكي  الورزاء  ورئي�س  يونكر،  كلود  الأوروبية جان 
فيكو، الذي تتوىل بلده الرئا�سة الدورية للحتاد. واقتحم حمتجون 
يف وقت �سابق طوق �رشطة مكافحة ال�سغب واألقوا بدهان اأحمر على 
“اتفاق  �سد  وهتفوا  الطبول  ن�سطاء  قرع  بينما  الأوروبي،  الحتاد  مقر 

القت�ساد والتجارة ال�ساملة )�سيتا(”.
 وقال ترودو وهو يعانق تو�سك ويونكر “اأح�سنتم، اأح�سنتم… كانت الأمور 
“هذا يوم مهم  �سعبة، ولكنكم متكنتم من النجاح يف النهاية”، ورد يونكر 

للحتاد الأوروبي ولكندا لأننا نر�سي معيارا دوليا �سيتبعه اآخرون”.
والونيا  من  وبالتحديد  بلجيكا  من  انطلقت  التي  اجلديدة  الأزمة  وتفجرت   
احلر  التبادل  اتفاق  على  املوافقة  برملانها  رف�س  حني  بالفرن�سية  الناطقة 
من  يكن  مل  بلجيكي  توافق  غياب  ويف  البلجيكي.  الد�ستور  له  ي�سمح  كما 

املمكن التو�سل اإىل اتفاق اأوروبي.
النهاية  والونيا يف  وافقت  اأن  بعد  بروك�سل  اإىل  التوجه  على  ترودو  ووافق   
على الن�سمام اإىل باقي بلجيكا ودول الحتاد الأوروبي ال�27 الأخرى يف 
�سغوطا  والونيا  �سكان  قاوم  اأ�سبوعني  مدى  وعلى  التفاق.  على  املوافقة 
تتعلق  تنازلت  على  احل�سول  من  متكنوا  حتى  الأط��راف  جميع  من  هائلة 
مب�سالح الزراعة الإقليمية، و�سمانات باأن امل�ستثمرين الدوليني لن يتمكنوا 
القوانني.  وانعك�ست املخاوف يف املنطقة  اإجبار احلكومات على تغيري  من 
ال�سناعية املتدهورة جنوب بلجيكا وخماوف اأو�سع يف اأوروبا حول العوملة. 
واعترب ن�سطاء اأن مثل هذه التفاقات تق�سي على حماية امل�ستهلكني وحماية 
البيئة واحلماية الجتماعية.  ومت التو�سل اإىل اتفاق ت�سوية ظهر اخلمي�س يف 
نهاية املطاف يق�سي بتعديل بع�س ال�سفحات. وقال رئي�س حكومة والونيا 
التفاق  من  عدالة  اأكرث  م�سحح…  “اتفاق  هناك  �سيكون  اإنه  ال�سرتاكي 
بنودا  تكرر  اإعلنات  بل  تعديلت كبرية  لي�ست هناك  اأن  والواقع  ال�سابق”.  
حمكمة  ق�ساة  تعيني  جمال  يف  تقدم  عن  ف�سل  التفاق،  يف  اأ�سل  مدرجة 
للحتاد  التابعة  العدل  حمكمة  من  �ستطلب  اأنها  بلجيكا  واإع��لن  التحكيم 

الأوروبي التحقق من اأن هذه املحكمة مطابقة للقانون الأوروبي.

اأع�ساءه، التوقف   نا�سد الحتاد العام للغرف التجارية يف م�رش 
وتر�سيد  اأ�سبوعني،  مل��دة  الأجنبية  العملت  ���رشاء  ع��ن  مت��ام��ًا 
ال�سترياد خلل الأ�سهر الثلثة القادمة، ليقت�رش على احتياجات 
الإنتاج للم�سانع  الأ�سا�سية، وم�ستلزمات  ال�سلع  الأ�سواق فقط من 

التي لي�س لها خمزون وبديل حملي.
الدكتور  امل�رشية،  التجارية  الغرف  لحت��اد  العام  الأم��ني  قال   
علء عز، اإن الهدف من هذه اخلطوة احلد من الطلب على العملت 
ب�سعر  املبالغ  والرت��ف��اع  اجل��اري��ة،  امل�ساربات  اإث��ر  الأجنبية، 
ال�رشف، الأمر الذي يوؤثر �سلبًا على ال�رشكات والأ�سعار والقت�ساد.

 وتوقع عز اأن تظهر اأثر هذه املبادرة خلل اأ�سبوعني.
العملت  ���رشف  اأ�سعار  يف  احلا�سل  الرت��ف��اع  اأن  عز  واأ���س��اف 
الأجنبية غري مربر ولي�س له اأ�سا�س اقت�سادي، والهدف هو اإيقاف 

امل�ساربة احلالية على العملت الأجنبية.
ال�سلع  ا�سترياد  عن  التوقف  ت�ستهدف  املبادرة  اأن  اإىل  عز  واأ�سار   
املوجودة يف الأ�سواق، وكذلك م�ستلزمات الإنتاج املوجودة، وبعد 
عودة الهدوء لأ�سواق ال�رشف تتم العودة اإىل ال�سيا�سات الطبيعية 
وال�سيا�سات  القت�سادي  الإ�سلح  خطة  مع  بالتزامن  لل�سترياد، 

النقدية.

السعودية والعراق والكويت تمتلك 30% من احتياطيات النفط العالمي
 قالت منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول 
)اأوابك( اأن الحتياطيات النفطية لدى ال�سعودية 
مليار   511.2 حوايل  تبلغ  والكويت  والعراق 
برميل، مبينة اأن ذلك ميثل حوايل 30 يف املئة 

من اإجمايل الحتياطيات النفطية العاملية.
ن�رشتها  افتتاحية  يف  )اأواب����ك(  واأو���س��ح��ت   
ال�سهرية الأخرية اأم�س اأن اإجمايل الحتياطيات 
النفطية العاملية املوؤكدة قدرت بحوايل 1.697 

تريليون برميل يف نهاية عام 2015.
املوؤكدة  النفطية  الحتياطيات  اأن  اإىل  واأ�سارت 
تقدر  )اأواب���ك(  منظمة  يف  الأع�ساء  ال��دول  يف 
مليار   701.6 ب��ح��وايل  ال��ف��رتة  نف�س  خ��لل 
اإجمايل  من  املئة   41.3 حوايل  ت�سكل  برميل 

الحتياطيات النفطية العاملية.

مت   2014 عام  منت�سف  ومنذ  انه  اإىل  ولفتت   
اأمريكي  دولر  مليار   222 حوايل  �سخ  تاأجيل 
تطوير  وعمليات  الراأ�سمالية  ال�ستثمارات  من 
لنحو 2. 4 مليون برميل نفط مكافئ يف اليوم 
ذلك  اأن  اإىل  م�سرية  الق�سوى  الإنتاج  طاقة  من 
يف  خف�س  اإىل  الطويل  امل��دى  على  ي��وؤدي  قد 

الإمدادات وارتفاع يف الأ�سعار.
الدول  يف  النفط  اإنتاج  متو�سط  ب��اأن  واأف��ادت   
 27 ح��وايل  بلغ  اأواب���ك  منظمة  يف  الأع�����س��اء 
م�سكلة   2015 ع��ام  يف  يوميا  برميل  مليون 
النفط  اإنتاج  اإجمايل  املئة من  29.5 يف  ن�سبة 

العاملي.
الدولية  الطاقة  اأن وكالة  اإىل  )اأوابك(  واأ�سارت   
اإىل  العاملي  النفط  اإن��ت��اج  ي�سل  ب��اأن  تتوقع 
عام  بحلول  يوميا  برميل  مليون   100.4
2040 واأن ي�سل اإنتاج النفط لدى 7 من الدول 

وقطر  والكويت  والعراق  )اجلزائر  وهي  العربية 
وليبيا وال�سعودية والإمارات( اإىل 35.3 مليون 
برميل يوميا ما ميثل نحو 35.1 يف املئة من 

اإجمايل الإنتاج العاملي يف عام 2040.
جاهدة  تعمل  الدولية  املجتمعات  اإن  وقالت   
يف  وال���س��ت��م��رار  القومي  ال��ن��اجت  تنمية  على 
بالو�سع  املتعلقة  اجلوانب  مبختلف  الرتقاء 

القت�سادي والجتماعي لديها.
امل�سرتكة  التحديات  ظل  ويف  انه  واأو�سحت   
التي تواجهها الدول امل�سدرة والدول امل�ستوردة 
فهناك حاجة ما�سة ودائمة للتعاون بني جميع 
على  والطاقة  بالنفط  ال�سلة  ذات  الأط���راف 
امل�ستوى العاملي لذا فهي تعمل على حتديد تلك 
م�سرتكة  روؤية  اإىل  الو�سول  وحتاول  التحديات 

بني تلك املجموعات.
اأن الدول امل�سدرة والدول امل�ستوردة  واأ�سافت 

م�سرتك  هدف  حتقيق  اإىل  اأي�سًا  ت�سعى  للنفط 
النفطية  ال�سوق  يتمثل يف �سمان ال�ستقرار يف 
و�سع  على  اجلانبني  ب��ني  احل���وار  يركز  واأن 
الرتتيبات الثنائية واملتعددة الأطراف للتعامل 
�سوق  تنتاب  التي  ال�ستقرار  ع��دم  حالة  مع 
كيفية  ذلك  »وي�سمل  اآخر  اإىل  حني  من  الطاقة 
وكيفية  الأ�سعار  لتقلبات  ال�سلبية  الآثار  جتنب 
لعدم  الكلية  القت�سادية  الآث��ار  من  التخفيف 

ال�ستقرار«.
الإم���دادات  اأم��ن  ب�سقيه  الطاقة  اأم��ن  وح��ول   
اأمرا  اأنه يعترب  واأمن الطلب �سددت )اأوابك( على 
اأ�سا�سيا ل�ستقرار ال�سوق النفطية وامل�سي قدما 
والغاز  بالنفط  ال�سلة  ذات  ال�ستثمارات  يف 

والطاقة عموما.
ال�سوق  ا�ستقرار  مو�سوع  ف��اإن  »ل��ذا  واأ�سافت   
التعامل  ينبغي  ال�سلة  ذات  امل�سائل  وكافة 

بني  ال��ت��ع��اون  خ��لل  م��ن  �سفافية  بكل  معها 
واخلا�س  العام  القطاعني  يف  الأط��راف  كافة 
كاحلكومات و�رشكات النفط الوطنية احلكومية 

و�رشكات النفط العاملية«.
 وبينت اأن تنظيم الفعاليات واحلوارات الدولية 
تعد من اخلطوات ال�رشورية العاجلة واإىل جانب 
ذلك يجب اأن تكون �سفافية ال�سوق اأحد الأهداف 

الرئي�سية والإجنازات املحققة يف هذا ال�سدد.
الأ�سعار احلالية �ساهمت يف تراجع  اإن   وقالت 
م�ستوى ال�ستثمارات يف قطاع الطاقة وتاأجيل 
اأو اإيقاف العديد من امل�ساريع »ويف هذا ال�سدد 
للبرتول  امل�سدرة  العربية  الأقطار  منظمة  فاإن 
ال�ستثمارات يف  زي��ادة  )اأواب��ك( ترى ���رشورة 
اخل�سو�س  على  والغاز  والنفط  الطاقة  قطاع 
ل�سمان ا�ستقرار ال�سوق«.  واأكدت )اأوابك( اأهمية 
بالبيئة  املرتبطة  املنا�سبة  الإج��راءات  اتخاذ 

على امل�ستويني الإقليمي والدويل للحفاظ على 
من  الرابعة  امل��ادة  اإىل  م�سرية  الأر���س  كوكب 
املناخ  لتغري  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
التفاقية  يف  الأط��راف  حكومات  اتفقت  »حيث 
اإجراءات مبوجب التفاقية  لتخاذ ما يلزم من 
املتعلقة  الإج�����راءات  ذل��ك  يف  مب��ا  الإط��اري��ة 
وذلك  التكنولوجيا  ونقل  والتاأمني  بالتمويل 
بهدف تلبية الحتياجات والتعامل مع الق�سايا 

املرتبطة بتغري املناخ".
هي:  دولة،   12 "اأوبك" ت�سم  منظمة  ان  يذكر   
فنزويل،  ال�سعودية،  الكويت،  العراق،  اإي��ران، 
قطر، ليبيا، الإمارات العربية، اجلزائر، نيجرييا، 
الإكوادور، اأنغول.  وتاأ�س�ست "اأوبك" عام 1960 
ا�ستقرار  العمل على  تاأ�سي�سها  الهدف من  وكان 
اأ�سعار النفط يف الأ�سواق العاملية. ولكن اخلرباء 

يعتقدون اأن املنظمة مل تعد قادرة على ذلك.

فيينا ـ متابعة

حكومة اإلمارات تعتمد الموازنة االتحادية 
للعام المقبل

للعام املقبل،  الإماراتية، املوازنة الحتادية  اعتمدت احلكومة   
خلل جل�سة برئا�سة نائب رئي�س الدولة ورئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم.
 وذكرت وكالة اأنباء الإمارات اأن حجم الإنفاق يف موازنة العام 
اعتمد  الوزراء  جمل�س  واأن  دولر،  مليار   13.3 نحو  بلغ  املقبل 
2017- املقبلة  اخلم�س  لل�سنوات  الحتادية  املوازنة  اأي�سا 

67.53 مليار دولر. اإىل  2021 بنفقات تقديرية ت�سل 
ذات  للقطاعات  الإن��ف��اق  ن�سف  من  اأك��رث  موازنة  وخ�س�ست   
التنمية  برامج  ح�سلت  حيث  باملواطنني،  املبا�رشة  العلقة 
قطاع  ا�ستاأثر  حيث  باملئة،   51.7 على  الجتماعية  واملنافع 
للرعاية  باملئة   8.6 ن�سبة  وذهبت  باملئة   20.5 بنحو  التعليم 

ال�سحية.
 ومل حتدد الوكالة ما اإذا كانت املوازنة �ست�سجل فائ�سا اأو عجزا، 
من  اإم��ارة  كل  موازنة  عن  تختلف  الحتادية  املوازنة  اأن  علما 

الإمارات ال�سبع.
 وتاأثرت الإمارات كغريها من الدول اخلليجية، برتاجع 

2014، لكن  النفط عامليا منذ منت�سف عام  اأ�سعار 
جناح �سيا�سات تنويع القت�ساد جعلها الأقل تاأثرا 
تداعيات  على  التغلب  من  ومكنها  جريانها،  بني 

نحو  تبلغ  التي  النفط،  �سادرات  اإيرادات  تراجع 
3 مليني برميل يوميا.

“احلكومة  اإن  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  وقال   
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  بقيادة 

م�ستمرة يف حتقيق �سعادة �سعبها وتوفري 
لأبناء  الكرمي  والعي�س  والأم��ن  الرخاء 

الوطن كافة اأينما كانوا”.
وال�سحة  التعليم  ثلثية  اأن  واأك��د   

اأ�سا�سية  ركيزة  الجتماعي  والرفاه 
لتنمية املجتمع.

الإم��ارات  حكومة  اأن  واأ�ساف   
ال�ُسبل  جميع  “لتوفري  ت�سعى 
متطلبات  لتلبية  والإمكانيات 

امل�ستقبل  حلكومة  روؤيتنا 
وج��ع��ل��ه��ا م����ن اأف�����س��ل 

ح���ك���وم���ات ال���ع���امل يف 
املختلفة  قطاعاتها 

ال�ستخدام  خلل  من 
الأم����ث����ل ل��ل��م��وارد 
ومب�����ا ي���ع���زز م��ن 

املقدمة  اخلدمات 
ل���ل���م���واط���ن���ني 

واملقيمني”.
وت������ع������د   

الإم�����ارات 

�سنوات،  خلم�س  دوري��ة  ميزانية  باإعداد  تقوم  عربية  دولة  اأول 
والرتكيز  املقدمة  الجتماعية  اخلدمات  م�ستوى  تطوير  بهدف 
على رفع م�ستوى اخلدمات احلكومية الذكية وزيادة ن�سبة ر�سا 
الرفاهية  توفري  يف  الحتادية  احلكومة  جهود  على  املتعاملني 

والرخاء وال�سعادة والأمن لأفراد املجتمع.
وهي  باملواطنني  املبا�رشة  العلقة  ذات  القطاعات  وحظيت 
الجتماعية  والتنمية  التقاعد  ومعا�سات  وال�سحة  التعليم 
والإ�سكان باأكرث من ن�سف امليزانية، وباإنفاق اإجمايل ي�سل اإىل 

6.9 مليار دولر.
ال�سوؤون  لقطاع  باملئة   42 نحو  امليزانية  خ�س�ست  كما   
احلكومية باإنفاق اإجمايل ي�سل اإىل 5.64 مليار دولر من اأجل 

اإدارة ال�سوؤون املالية وتقدمي اأرقى واأف�سل اخلدمات للمواطنني.
ت�سبح  اأن  هدف  حتقيق  اإىل  ذلك  خلل  من  احلكومة  وت�سعى   
ودعم  واملقيمني  للمواطنني  والأم��ان  الأم��ن  دول��ة  الإم���ارات، 
الربامج اخلا�سة بتعزيز علقات الدولة اإقليميا وعامليا وتطوير 

اأداء ال�سلطة الق�سائية وتقدمي خدمات ق�سائية مميزة.

أبو ظبي ـ متابعة
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