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حركة االسهم
الشركات البريطانية تحتاج الى 

وضوح بشأن االنفصال 

اإلنتاج الصناعي الياباني يسجل 
ارتفاعًا طفيفًا

كندا توافق على مشروعين لبناء خطوط 
أنابيب نفطية

األسهم األوروبية تتجه الى تحقيق 
مكاسب شهرية

انخفاض اإلنتاج الصناعي الكوري 
بسبب نوت 7

�إن  �إجنلرت�،  بنك  حمافظ  كارين  مارك  قال 
�ل�رشكات �لربيطانية حتتاج �ىل �ملزيد من 
بها  تعتزم  �لتي  �لطريقة  ب�شاأن  �لو�شوح 
بريطانيا �لنف�شال عن �لحتاد �لأوروبي.

�ل�رشكات  تعرف  �أن  �لأف�شل  "من  و�أ�شاف 
�لنهائي للو�شع ونوع  �ل�شكل  �لإمكان  قدر 
�ملوؤدي  �ملحتمل  و�مل�شار  حينئذ  �لعالقة 
�ىل هذ� �لو�شع �لنهائي وذلك قدر �لإمكان 

ويف �أقرب وقت ممكن".
ترييز�  �لربيطانية  �ل��وزر�ء  رئي�شة  وقالت 
متعجلة  بت�رشيحات  تديل  لن  �إنها  ماي 
�لحتاد  للخروج من  �حلكومة  ب�شاأن خطط 
يد  �شيغل  ه��ذ�  �أن  ت��رى  حيث  �لأوروب����ي 

بريطانيا.

ن�رش  بعد  �شحفي  موؤمتر  يف  ك��ارين  وق��ال 
�ملايل  لال�شتقر�ر  �لبنك  توقعات  �أح��دث 
يكون  عندما  �لو�شوح  من  درجة  "وجود 
ذلك مالئما �شي�شاعد يف دفع �نتقال �شل�س 

ومنظم."
�ل�شعب  �لتو�زن  يدرك  �أنه  �أي�شا  و�أ�شاف 
مع  �لربيطانية  �حل��ك��وم��ة  ي��و�ج��ه  �ل���ذي 
مع  �لنف�شال  حمادثات  لبدء  ��شتعد�دها 

�لحتاد �لأوروبي.
موؤيدي  من  لنتقاد�ت  ك��ارين  ويتعر�س 
ت�رشيحات  ب�شبب  �لربيطاين  �لنف�شال 
تاأثري  ب�شاأن  �شابق  وق��ت  يف  بها  �أدىل 
����ش��ت��ف��ت��اء �لن��ف�����ش��ال ع��ل��ى �لق��ت�����ش��اد 
�لربيطاين و�حلاجة ملرحلة �نتقالية لتي�شري 
بدء بريطانيا عالقتها �جلديدة مع �لحتاد 

�لأوروبي.

�لإنتاج  �أن  �أولية،  بيانات حكومية  �أظهرت 
�شهر  خ��الل  �رتفع  �ليابان  يف  �ل�شناعي 
بال�شهر  مقارنة  �لأول  ت�رشين  �أك��ت��وب��ر 
�رشكات  فيه  تقول  �لذي  �لوقت  يف  �ل�شابق 
�لإنتاج  �إن  �لتحويلية  �ل�شناعات  بقطاع 
�شعد ب�شكل حاد على �لأرجح خالل �ل�شهر 
يف  موؤقت  �نتعا�س  على  موؤ�رش  يف  �جلاري 

ن�شاط �مل�شانع.
يف  باملئة   0.1 �ل�شناعي  �لإن��ت��اج  وز�د 
�رتفاعه  مو��شال  �لأول  ت�رشين  �أكتوبر 
وتتجاوز  �ل��ت��و�يل.  على  �ل��ث��ال��ث  لل�شهر 
يف  �لتوقعات  متو�شط  بقليل  �لقر�ءة  هذه 

�أج��رت��ه  �قت�شاد  خ���رب�ء  لآر�ء  ��شتطالع 
رويرتز بت�شجيل �نخفا�س ن�شبته 0.1 كما 
باملئة   0.6 ن�شبتها  زيادة  بعد  تاأتي  �أنها 

يف �شبتمرب �أيلول.
�شملها  وتتوقع �رشكات �شناعات حتويلية 
و�لتجارة  �لقت�شاد  وز�رة  �أج��رت��ه  م�شح 
باملئة   4.5 �لإن��ت��اج  زي���ادة  و�ل�شناعة 
 0.6 و�نكما�شه  �لثاين  ت�رشين  نوفمرب  يف 

باملئة يف دي�شمرب كانون �لأول.
توقعات  �إن  �ل����وز�رة  يف  م�����ش��وؤول  وق���ال 
ل�شهر  �لتحويلية  �ل�شناعات  ���رشك��ات 
نوفمرب ت�رشين �لثاين رمبا تكون مفرطة يف 
زيادة  تتوقع  �حلكومة  �أن  م�شيفا  �لتفاوؤل 

�لإنتاج 1.7 باملئة يف �ل�شهر �جلاري. 

خطوط  لبناء  م�رشوعني  على  كند�  و�فقت 
من  �ل��رغ��م  على  رئي�شية  نفطية  �أن��اب��ي��ب 
عن  �لدفاع  جمال  يف  نا�شطني  �عرت��شات 
بح�شب  �لأ�شليني،  �ل�شكان  وزعماء  �لبيئة 
ما ذكرته و�شائل �إعالم حملية. وقال رئي�س 
�لكندي جا�شتني ترودو لل�شحفيني،  �لوزر�ء 
�رشكة  ج��ان��ب  م��ن  �مل��ق��رتح  �مل�����رشوع  �إن 
"كيندر مورجان" لزيادة طاقة خط �لأنابيب 
�أ�شعاف،  ثالثة  مبقد�ر  ماوننت"  "تر�ن�س 

�شيوفر 15 �ألف فر�شة عمل.

�لبيئة  معايري  �أك��ر  يلبي  �أن��ه  و�أ���ش��اف، 
�رش�مة ويتنا�شب مع خطة �ملناخ �لوطنية.

خلطة  كذلك  �لأخ�رش  �ل�شوء  ترودو  و�أعطى 
بقيمة 5ر7 مليار�ت دولر كندي من جانب 
�لأنابيب  خ��ط  لتمديد  "�إنربيدج"  �رشكة 
وي�شكون�شن  ولية  �إىل  �ألربتا  من   "3 "لين 
رف�س  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أن  �إل  �لأم��ريك��ي��ة، 
لبناء  �إن��ربي��دج،  جانب  من  ثانيا  �قرت�حا 
�لنفطية  �ألربتا  رمال  بني  يربط  �أنابيب  خط 
مع �ملحيط �لهادئ يف كولومبيا �لربيطانية 
�لذي كان �شيمر عرب غابات بري رين فور�شت، 

�أكرب غابات مطرية معتدلة يف �لعامل.

�رت��ف��ع��ت �لأ���ش��ه��م �لأوروب����ي����ة يف 
�لأربعاء،  �أم�س  �ل�شباحية،  �لتعامالت 
على  �ل�شهر  �إنهاء  م�شار  على  ي�شعها  مبا 
قبيل  حم��دودة  �ملكا�شب  كانت  و�إن  �رتفاع 

مدة متقلبة لالأ�شو�ق يف نهاية �لعام.
وز�د موؤ�رش �شتوك�س 600 لالأ�شهم �لأوروبية 0.2 
 0.8 �ملوؤ�رش  و�رتفع  �ملبكرة.  �لتد�ولت  يف  باملئة 
باملئة منذ بد�ية نوفمرب ت�رشين �لثاين بعد �نخفا�شه 
من  �أكر  لينده  �أ�شهم  و�رتفعت  �ل�شابقني.  �ل�شهرين  يف 
ثمانية باملئة و�أ�شبحت �لر�بح �لأكرب على موؤ�رش �شتوك�س 
يناق�س  �أن  �ملتوقع  �إنه من  لرويرتز  قال م�شدر مطلع  حيث 
�رشكة  من  جديد  �ندماج  عر�س  لل�رشكة  �لإ���رش�يف  �ملجل�س 
دي�شمرب  من  �ل�شابع  يوم  �ملقبل  �ل��دوري  �جتماعه  يف  بر�ك�شري 
�أوف �شكوتلند �لربيطاين  �أ�شهم رويال بنك  كانون �لأول. وتر�جعت 
�لبنك  �أن  �ملركزي  �لبنك  �إعالن  بعد  باملئة   2.8 �لدولة  تدعمه  �لذي 
ينبغي �أن يزيد �حتياطي ر�أ�س �ملال بعد ف�شله يف �ختبار �لتحمل �لعام 

يكون  �أن  �ملقرر  ومن  بريطانية.  م�شارف  ل�شبعة  �أجري  �لذي  �حلايل 
غري  نحو  على  لالأ�شو�ق  بالأحد�ث  حافال  �شهر�  �لثاين  كانون  دي�شمرب 
معتاد حيث يجرى ��شتفتاء على �إ�شالح د�شتوري يف �إيطاليا يوم �لأحد 
�إذ�  ما  ب�شاأن  بريطانيا حكمها  �لعليا يف  �إ�شد�ر �ملحكمة  يعقبه  �ملقبل 
�لأوروبي من  �لنف�شال عن �لحتاد  كانت �حلكومة ميكنها بدء عملية 
دون ت�رشيع من �لربملان. و��شتقر موؤ�رش فاينن�شال تاميز 100 �لربيطاين 
 0.1 �لأمل��اين  ود�ك�س  �لفرن�شي   40 كاك  �نخف�س  حني  يف  �لفتح  عند 
�لتي  �لأول، �خل�شائر  �أم�س  �لأوروبية،  �لأ�شهم  باملئة �شباحا. وو��شلت 
منيت بها يف �جلل�شة �لتي �شبقتها، مع تعر�س �لأ�شهم �ملرتبطة بال�شلع 
�لأولية ل�شغوط بيع من جديد بعد هبوط حاد يف �أ�شعار �ملعادن و�لنفط. 
1.7 يف �ملئة مت�شدر�ً قائمة  وهبط موؤ�رش �ملو�رد �لأ�شا�شية �لأوروبي 
�لقطاعات �خلا�رشة مع �نخفا�س �ملعادن �ل�شناعية �لكربى مبا يرت�وح 
�لآونة  �لتي حتققت يف  �لقوية  بني و�حد و2.2 يف �ملئة بعد �ملكا�شب 
�لأخرية. كما نزل موؤ�رش �لنفط و�لغاز و�شجلت �أحدث قر�ءة له �نخفا�شًا 
بن�شبة 0.8 يف �ملئة. وتر�جع موؤ�رش �شتوك�س لأ�شهم �ل�رشكات �لأوروبية 
�ل�شابقة،  �جلل�شة  �ملئة يف  0.8 يف  هبط  �ملوؤ�رش  وكان  �ملئة.  0.4 يف 
متاأثر�ً برت�جع �لقطاع �مل�رشيف �لذي قادته �مل�شارف �لإيطالية بفعل 

��شتمر�ر �ملخاوف ب�شاأن زيادة ر�أ�شمال مونتي دي با�شي. 

�أكتوبر  �لرت�جع يف  �جلنوبية مزيد� من  �مل�شانع يف كوريا  �إنتاج  �شجل 
ومعد�ت  �لإلكرتونية  �ملكونات  �إن��ت��اج  �نخفا�س  مع  �لأول  ت�رشين 

�لت�شالت ما �ألقى بظالل قامتة على �آفاق �لنمو �لقت�شادي يف �لبالد.
�إىل  �أ�شال  �ل�شعيف  �لإنتاج  �نخفا�س  �ملالية  وز�رة  يف  م�شوؤول  وعز� 
�أ�شباب منها �إلغاء �إ�شد�ر �شام�شوجن �جلديد جالك�شي نوت 7 و�لذي �شيوؤثر 

�أي�شا يف �لإنتاج يف خمتلف عنا�رش �شل�شلة �لإمد�د�ت.
وهبط متو�شط معدل ت�شغيل �مل�شانع �إىل 70.3 باملئة يف �أكتوبر ت�رشين 
�أدنى م�شتوى منذ  ليظل قرب  �أيلول  �شبتمرب  71.6 باملئة يف  �لأول من 
�لإنتاج  تر�جع  �شهري  �أ�شا�س  وعلى   .2009 �لعاملية يف  �ملالية  �لأزمة 
�ل�شناعي 1.7 باملئة يف �أكتوبر ت�رشين �لأول على �أ�شا�س معدل يف �شوء 

�لعو�مل �ملو�شمية ح�شبما �أظهرت بيانات حكومية يوم �لأربعاء.
وياأتي �لنخفا�س بعد زيادة بن�شبة 0.6 باملئة يف �لقر�ءة �ملعدلة ل�شهر 
 0.1 بن�شبة  �نخفا�س  من  �أكرب  لكنه  �شهري  �أ�شا�س  على  �أيلول  �شبتمرب 

باملئة يف توقعات حمللني ��شتطلعت رويرتز �آر�ءهم.
وعلى �أ�شا�س �شنوي هبط �لإنتاج �ل�شناعي 1.6 باملئة يف �أكتوبر ت�رشين 
1.7 باملئة يف �لقر�ءة �ملعدلة ل�شهر  �لأول مقارنة مع �نخفا�س ن�شبته 
�أيلول و�ثنني باملئة يف متو�شط �لتوقعات �لتي جاءت يف م�شح  �شبتمرب 

رويرتز.

تنازل سعودي يقرب أوبك من اتفاق لكبح االنتاج 
�أن  �لفالح،  خالد  �ل�شعودي  �لطاقة  وزي��ر  �أعلن 
منظمة �لبلد�ن �مل�شدرة للبرتول )�أوبك( تقرتب من 
�أنه  �لنفط م�شيفًا  �إنتاج  �لتو�شل لتفاق على كبح 
من �ملقبول لإير�ن �أن تثبت �إنتاجها عند م�شتويات 

ما قبل �لعقوبات.
وتعد هذه �لت�رشيحات مبثابة تنازل من �لريا�س 
م�شاركة  على  �لأخ��رية  �لأ�شابيع  يف  �أ���رّشت  �لتي 

�إير�ن ب�شكل كامل يف تخفي�شات �لإنتاج.
وذكر �لفالح �أن �أوبك تركز على تقلي�س �لإنتاج �إىل 

32.5 مليون برميل يوميا.
�لتو�شل  يف  �أوب��ك  ف�شلت  �إذ�  حتى  �أن��ه  و�أ���ش��اف 
حترك  م��ع  ببطء  �شتتعافى  �ل�شوق  ف��اإن  لت��ف��اق 

�لعو�مل �لأ�شا�شية يف �لجتاه �ل�شحيح.

�مل�شدرة  �لبلد�ن  منظمة  يف  م�شدر  قال  حني  يف 
�إن �ملنظمة تبحث خف�س  )�أوبك( لرويرتز  للبرتول 
�إنتاج �لنفط مبا ي�شل �إىل 1.4 مليون برميل يوميا 
وهو ما يزيد على �خلف�س �ملقرتح من قبل و�لبالغ 

1.2 مليون برميل يوميا.
�ملنتجني  م��ن  تريد  �ملنظمة  �أن  �مل�شدر  وذك��ر 
 0.6 بو�قع  �لإنتاج  بخف�س  �مل�شاهمة  �مل�شتقلني 
مليون   0.4 نحو  ي�شمل  ومبا  يوميا  برميل  مليون 

برميل يوميا من رو�شيا.
)�أوب��ك(،  للبرتول  �مل�شدرة  �لبلد�ن  منظمة  وب��د�أت 
تقييد  �إىل  يهدف  �تفاق  مناق�شة  �لرب��ع��اء،  �أم�س 
�إنتاج �لنفط ودعم �أ�شعار �خلام يف ظل مقاومة من 
�لعربية  �ململكة  ل�شغوط من  و�إير�ن  �لعر�ق  جانب 

�ل�شعودية للم�شاركة ب�شكل كامل يف �أي �إجر�ء.
�جتماعا  �ملنظمة  يف  �لأع�شاء  �لدول  وزر�ء  وبد�أ 

يف  جرينت�س  بتوقيت   0700 �ل�شاعة  ر�شمي  غري 
يبد�أ  �أن  �ملقرر  ومن  فيينا  يف  حياة  ب��ارك  فندق 
�لجتماع �لر�شمي �ل�شاعة 0900 بتوقيت جرينت�س 

يف مقر �ملنظمة.
وقال �أحد �ملبعوثني �لعر�قيني لدى دخوله �لفندق 

"�شيكون هناك �تفاق".
وقال وزير �لنفط �لإير�ين بيجن زنغنه "�أنا متفائل" 

م�شيفا �أن بالده مل تتلق طلبا لتخفي�س �إنتاجها.
بعد  باملئة،  خم�شة  من  �أكر  �لنفط  �أ�شعار  وقفزت 
خام  �شعد  �إذ  �ل�شعودي  �لطاقة  وزي��ر  ت�رشيح 
�لآجلة  �لعقود  يف  برنت  مزيج  �لعاملي  �لقيا�س 
بحلول  للربميل  دولر�ً   49.10 �إىل  دولر   2.72
�ل�شاعة 0935 بتوقيت جرينت�س بينما �رتفع خام 
يف  دولر   2.43 �لأمريكي  �لو�شيط  تك�شا�س  غرب 

�لعقود �لآجلة لي�شل �إىل 47.66 دولر�ً للربميل.

 0900 �ل�شاعة  يف  �جتماعهم  �أوب��ك  �أع�شاء  وب��د�أ 
بتوقيت جرينت�س يوم �لأربعاء يف مقر �ملنظمة يف 
خف�س  على  �ملحتمل  �لتفاق  �رشوط  لبحث  فيينا 
�إىل  هبطت  �لتي  �لأ�شعار  لدعم  م�شعى  يف  �لإنتاج 
تخمة  ب�شبب   2014 ع��ام  منذ  �لن�شف  من  �أق��ل 
�أوبك يف فيينا على �مل�شتوى  �ملعرو�س.و�جتمعت 
�تفاق  �إىل  �لتو�شل  ملحاولة  م�شعى  يف  �ل��وز�ري، 
لدعم �أ�شعار �لنفط �لتي نزلت �إىل �لن�شف منذ عام 

.2014
�لإي���ر�ين  �لنفط  م�شرتي  و�رد�ت  ز�دت  ذل��ك  �إىل 
�ملثلني  من  �أكر  �إىل  �آ�شيا  يف  �لرئي�شيني  �لأربعة 
مع  عام  قبل  مقارنة مبا  �لأول  ت�رشين  �أكتوبر  يف 
��شتمر�ر طهر�ن يف ��شتعادة ح�شتها �ل�شوقية �لتي 
�إبان �لعقوبات �لتي كانت مفرو�شة عليها  فقدتها 
وهما  �لقارة  يف  م�شرتيني  �أكرب  ح�شول  من  بدعم 

يوميا  برميل  �ألف   800 نحو  على  و�ل�شني  �لهند 
�آ�شيا  �أربعة م�شرتين يف  �أكرب  لكل منهما. و��شتورد 
و�ليابان  �جلنوبية  وكوريا  و�لهند  �ل�شني  وه��م 
�ل�شهر �ملا�شي بزيادة  1.99 مليون برميل يوميا 
�أظهرت  �أ�شا�س �شنوي ح�شبما  147.9 باملئة على 
بيانات حكومية وبيانات تتبع عمليات �ل�شحن مبا 
ميثل �أكرب �أحجام منذ 2010 يف �لأقل وفق بيانات 

وكالة �لطاقة �لدولية.
�خلام  ت�شدير  خطط  مع  �لأحجام  تلك  وتتما�شى 
وتبذل  �أوب���ك.  يف  �لع�شو  �لبلد  ل��دى  و�ملكثفات 
�إنتاجها  طهر�ن ق�شارى جهدها لزيادة م�شتويات 
�لتي  �لقت�شادية  �لعقوبات  رفع  منذ  و�شادر�تها 
للخالف  �ملثري  �لنووي  برناجمها  ت�شتهدف  كانت 

يف يناير كانون �لثاين.
ر�شمية  بيانات  �ليابانية،  �لتجارة  وز�رة  ون�رشت 

تظهر �أن و�رد�ت �لبالد �رتفعت بن�شبة 32.1 باملئة 
مقارنة بها قبل عام �إىل 202 �ألف برميل يوميا يف 

�أكتوبر ت�رشين �لأول.
وز�دت و�رد�ت �لهند �إىل �أكر من �أربعة �أمثال على 
�أ�شا�س �شنوي لتبلغ 789 �ألفا و100 برميل يوميا 
وهو �أعلى م�شتوى يف ما ل يقل عن 15 عاما كما 
�أنها تزيد على و�رد�ت �ل�شني �لتي بلغت 773 �ألفا 
100 باملئة  و860 برميال يوميا بزيادة تتجاوز 
�أكرب  ثالث  و�رد�ت  و�رتفعت  �شنوي.  �أ�شا�س  على 

م�شرٍت وهي كوريا �جلنوبية 73.2 باملئة.
وتقاوم �إير�ن و�لعر�ق �شغوطا من �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية لتقلي�س �إنتاجهما ما يجعل من �ل�شعب 
)�أوب��ك(  للبرتول  �مل�شدرة  �لبلد�ن  منظمة  على 
�أ�شعار  وتعزيز  �لإنتاج  لتقييد  �تفاق  �إىل  �لتو�شل 

�خلام عندما جتتمع.

توقيع بروتوكول تأسيس الغرفة 
العربية- التركية المشتركة

و�لبور�شات  �لتجارة  غرف  و�حتاد  �لعربية  �لغرف  �حتاد  وقع 
�مل�شرتكة  �لرتكية  �لعربية  �لغرفة  تاأ�شي�س  بروتوكول  �لرتكية 

لتطوير وتنمية �لعالقات �لتجارية و�ل�شتثمارية بني �جلانبني.
جاء ذلك خالل �لجتماع �لعربي – �لرتكي �مل�شرتك �لذي عقد يف 
��شطنبول بني �جلانبني برئا�شة رئي�س �حتاد �لغرف �لعربية نائل 
هي�شارجيكليو  رفعت  �لرتكية  �لغرف  �حتاد  ورئي�س  �لكباريتي 

�أوغلو ومب�شاركة روؤ�شاء وممثلني عن �لغرف �لعربية و�لرتكية.
فان  عمان،  من  �لكباريتي  ����ش��دره  �شحفي  ت�رشيح  وح�شب 
مهمة  من�شة  �شت�شكل  �لرتكية،   - �لعربية  �لتجارية  "�لغرفة 
�لأعمال  رج��ال  وتعريف  بيننا  �ل�شتثمارية  للفر�س  للرتويج 
�حلو�جز  و�إز�ل��ة  و�ملعلومات،  �لت�شالت  وتبادل  بع�شهم  على 
�لإ�شالمية  و�ل��دول  �لعربية  �ل��دول  بني  و�لعو�ئق  �لبريوقر�طية 
�لعمل  فر�س  بتعزيز  ي�شهم  ما  �مل�شرتكة،  �ملعاهد�ت  خالل  من 

وتقلي�س �لبطالة وت�رشيع �لتنمية �لجتماعية و�لقت�شادية".
�لغرفة  �إن�شاء  ي�شاعد  باأن  �مله  عن  �لكباريتي  و�ع��رب 

�ل��دول  بني  تعاون  ��شرت�تيجية  و�شع  يف  �مل�شرتكة 
�لعربية وتركيا، متهيد� لإقامة منطقة جتارة م�شرتكة 

رغبة  يحقق  �لأوروب����ي، ومب��ا  �لحت��اد  غ��ر�ر  على 
جمتمع �لأعمال �لعربي و�لرتكي، جلعل �لعالقات 

موؤ�ش�شاتية ل تتغري مع تغري �لأ�شخا�س.
�لغرفة  تاأ�شي�س  �أهمية  �إىل  �لكباريتي  و�أ�شار 

�لتجاري  �لتبادل  م�شتوى  برفع  للم�شاعدة 
�ىل  لريتقي  و�ل�شتثماري  و�لقت�شادي 

�لإم��ك��ان��ات  ظ��ل  يف  �ملن�شود  �مل�شتوى 
�لتي  �لهائلة  و�لب�رشية  �ملادية  و�ملو�رد 

وتركيا  �لعربية  �ل��ب��ل��د�ن  بها  مت��ت��از 
�ليوم �شمن  تكون  �أن  ��شتطاعت  �لتي 

�مل�شتويني  على  �لقت�شاد�ت  �أه��م 
�لإقليمي و�لعاملي.

و�ك�����د �ه��م��ي��ة ب���ن���اء ���رش�ك��ة 
يكون  ��شرت�تيجية  �قت�شادية 

�لقيود  جميع  �إز�ل���ة  قو�مها 
و�ل���ع���و�ئ���ق، و�لف�����ادة من 

�لإم���ك���ان���ات و�ل��ف��ر���س 
وحتقيق  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة 

�لت�رشيعات  يف  ت��و�ف��ق 
�مل���ن���ِظ���م���ة ل��ل��ع��م��ل 

وتطوير  �مل�����ش��رتك، 
م�������������رشوع������ات 

�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة 
و�مل�������ش���اري���ع 

تيجية  � �شرت ل �
 ، عية ل�شنا �

و�ل�شتثمار 

يف قطاع �لإن�شاء�ت وم�شاريع �لربط بني �لقار�ت وم�شاريع �لنقل 
و�لربط بني �جل�شور وتنفيذ م�شاريع �شبكة �ملو��شالت �ملوحدة".

من  �رشيعة  ب�شورة  �مل�شرتك  �ملنتج  ترويج  �أهمية  على  و�شدد 
�أكر  �شل�شة �ىل  لت�شل ب�شورة  للت�شدير  �لرتكية  خالل �ملنظومة 
من مليار ون�شف �ملليار م�شتهلك يف 54 دولة، وكذلك بالن�شبة 
�ملنظمات  �أغلب  مع  كثرية  �تفاقيات  لها  �لتي  �لعربية  للدول 
يف  كبرية  ب�شورة  ت�شهم  و�لتي  و�لدولية  �لإقليمية  �لقت�شادية 

ت�شويق �ملنتج �مل�شرتك.
�إن  وقال وزير �لقت�شاد �لرتكي نهاد زيبكجي، يف وقت �شابق، 
حجم �لتبادل �لتجاري بني تركيا و�لدول �لعربية بلغ 53 مليار 
دولر يف نهاية 2014، متوقعًا �أن ي�شل �إىل 70 مليار دولر يف 

�لربع �لأول من 2017.
منطقة  لإقامة  �لعمل  ب��د�أت  بالده  �أن  �لرتكي،  �لوزير  و�أ�شاف 
�أي�شا  ت�شعى  ب��الده  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لعر�ق،  يف  تركية  �شناعية 
م�شتوى  على  �لقت�شادية  �ملناطق  من  عدد  �إقامة  فكرة  لتعميم 

�لدول �لعربية كافة.
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