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حركة األسهم أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في 26 شهرًا

تراجع اإلسترليني إلى أدنى مستوياته 
في عشرة أيام مقابل الدوالر

تخطيط فرنسي الستثمار 20 مليار يورو 
في الطاقة النظيفة

 إبرام عقد للتعاون بين إيران واليابان 
لخفض التلوث فی طهران

سكان برلين يؤيدون إبقاء "تيجل" في 
الخدمة بعد استكمال المطار الجديد

 التقط��ت اأ�سعار النفط الأنفا�س، الثالثاء، بعدما 
ارتف��ع خام برنت لأعلى م�ست��وى يف 26 �سهًرا 
مدعوم��ًا بتهدي��د تركي��ا بوقف تدفق��ات اخلام 
م��ن كرد�ستان الع��راق للع��امل اخلارجي. وهدد 
الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان، بغلق خط 
الأنابي��ب الذي يحمل �سادرات النفط من �سمال 
العراق لتكث��ف ال�سغط على اإقليم كرد�ستان يف 
ظ��ل ال�ستفتاء على انف�س��ال الإقليم. وعادة ما 
ي�س��خ خ��ط الأنابيب ما ب��ن 500 األف و600 
األ��ف برمي��ل يوميا ملين��اء »جيه��ان« الرتكي. 
وفق��د ه��ذه الإم��دادات اإىل جان��ب تخفي�س��ات 
الإنت��اج بواقع 1.8 مليون برميل من املنتجن 
»اأوب��ك«  للنف��ط  امل�س��درة  ال��دول  منظم��ة  يف 

وخارجها اأثار خماوف ب�ساأن �سح الإمدادات.
جت��ري  ل��ن  اإنه��ا  العراقي��ة  احلكوم��ة  وقال��ت 

حمادثات م��ع حكوم��ة اإقليم كرد�ست��ان ب�ساأن 
ع��ن  ي�سف��ر  اأن  املتوق��ع  ال�ستفت��اء  نتائ��ج 
ت�سوي��ت اأغلبية كب��رة ل�سال��ح النف�سال بعد 
اإع��الن النتائ��ج يف غ�سون 72 �ساع��ة. وارتفع 
خ��ام القيا�س العامل��ي مزيج برن��ت يف العقود 
الآجل��ة ت�سلي��م نوفمرب �سنتا واح��د اإىل 59.03 
دولر للربمي��ل بحلول ال�ساع��ة 0621 بتوقيت 

جرينت�س بعد اأن اأغلق مرتفعا 3.8 يف املئة.
 ويف وق��ت �ساب��ق، ارتف��ع برن��ت اإىل 59.49 
دولر وه��و اأعل��ى م�ست��وى من��ذ العا���ر م��ن 
2015. ونزل اخل��ام الأمركي ت�سليم نوفمرب، 
للربمي��ل  دولر   52.12 اإىل  �سنت��ات  ع���ر 
بعدم��ا �سجل اأعلى م�ستوى يف خم�سة اأ�سهر عند 
55 دولراً  52.43 دولر. وقف��ز برن��ت ف��وق 
للربمي��ل قب��ل اأ�سب��وع بع��د تاأكي��د املنتج��ن 
م��ن »اأوب��ك« وخارجه��ا اأن ال�س��وق يف �سبيلها 

ل�ستعادة التوازن مع تراجع خمزونات النفط.

 انخف���س اجلني��ه ال�سرتلين��ي اإىل اأدنى م�ستوى 
يف ع���رة اأي��ام مقاب��ل ال��دولر ال�ساع��د اأم��ام 
العم��الت الرئي�سي��ة م��ع تاأث��ر املعنوي��ات �سلبا 
بع��د كلمة رئي�سة الوزراء تري��زا ماي التي خلت 
م��ن تفا�سيل ب�ساأن خروج بريطانيا من الحتاد 
الأوروبي كان امل�ستثمرون ينتظرونها. واأظهرت 
بيان��ات قي��ام امل�سارب��ن بتقلي���س رهاناتهم 
�س��د ال�سرتلين��ي اإىل اأق��ل م�ستوياته��ا يف نحو 
عام��ن على م��دى اأ�سب��وع حت��ى ي��وم الثالثاء 
املا�س��ي بع��د اأن اأ�س��ار بن��ك اإجنل��رتا املرك��زي 
اإىل اأن��ه �سرف��ع اأ�سع��ار الفائدة م��ن م�ستوياتها 

القيا�سية املنخف�سة يف "الأ�سهر املقبلة".
ووا�سل��ت العمل��ة الربيطاني��ة خ�سائره��ا ي��وم 
ام���س الثن��ن وانخف�س��ت 0.5 باملئ��ة لت�سجل 

1.3432 دولر وه��و اأق��ل �سع��ر له��ا من��ذ 15 
اأيل��ول. وقال ف��راج باتيل حمل��ل �سوق ال�رف 
ل��دى اآي.ان.ج��ي "املعنوي��ات م��ا زال��ت �سلبية 
قلي��ال بع��د كلم��ة م��اي". واأ�س��اف اأن "الأ�سواق 
ت�رع��ت بع���س ال�س��يء الأ�سب��وع املا�سي على 
اأم��ل اأن حتت��وي الكلم��ة تفا�سي��ل جدي��دة ع��ن 
اخلروج الربيطاين من الحت��اد الأوروبي، مبينا 
ترج��ع  الي��وم  ال�سرتلين��ي  �سع��ر  حت��ركات  اأن 
بدرج��ة كبرة اإىل حت��ركات يف الدولر واليورو. 
ويذك��ر ان ال�سرتليني ارتف��ع 0.9 باملئة مقابل 
العمل��ة الأوروبي��ة اإىل 87.755 بن���س للي��ورو 
بفع��ل املخاط��ر ال�سيا�سي��ة يف العمل��ة املوحدة 
اإث��ر نتائ��ج النتخاب��ات الأملانية الت��ي اأظهرت 
تنامي التاأييد لليم��ن املتطرف وو�سعت البالد 
على م�سار حمادثات لت�سكيل ائتالف حكومي قد 

ت�ستمر ل�سهور.

 اأعلن��ت احلكوم��ة الفرن�سية توجهه��ا ل�ستثمار 20 
مليار ي��ورو يف خطة لالنتق��ال اإىل الطاقة النظيفة 
9 ملي��ارات ي��ورو لتح�س��ن كف��اءة  مب��ا يف ذل��ك 
الطاق��ة و7 مليارات للطاقة املتج��ددة و4 مليارات 
لت�ري��ع التح��ول اإىل مركب��ات اأق��ل تلويث��ًا للبيئة. 
وال�ستثم��ارات املرتبط��ة بالبيئ��ة، الت��ي �ساغه��ا 
اخلب��ر القت�س��ادي ج��ان بي�ساين ف��ري وعر�سها 
رئي�س الوزراء اإدوار فيليب، جزء من خطة ا�ستثمارية 
قيمته��ا الإجمالي��ة 57 مليار ي��ورو تنفذ يف الفرتة 
من 2018 اإىل 2022 . وقالت احلكومة يف بيان اإن 

املباين م�سوؤولة عن %20 من انبعاثات ثاين اأك�سيد 
الكربون ولهذا ف��اإن احلكومة تخطط لربنامج للعزل 
احلراري بقيمة 9 مليارات يورو �سركز على م�ساكن 
حم��دودي الدخل واملباين احلكومي��ة. وي�سار اإىل ان 
ه��دف الربنام��ج اإىل متوي��ل ترميم 75 األ��ف مبنى 
�سنوي��ا اأو 375 األف��ا عل��ى م��دار ال�سن��وات اخلم�س، 
و�ست�ستثمر احلكوم��ة اأي�سا 7 مليارات يورو )8.31 
ملي��ار دولر( لزي��ادة الطاق��ة املولدة م��ن م�سادر 
متجددة بن�سب��ة %70 يف الأعوام اخلم�سة القادمة. 
وي�سم��ل ال�ستثم��ارات البحوث والبت��كار ملكافحة 
تغ��ر املناخ وت�ري��ع انتقال فرن�س��ا اإىل م�ستويات 

منخف�سة للكربوان وكفاءة الطاقة.

 
اعلن املدير التنفي��ذى ل�ركة ال�سيطرة 
وحي��د  طه��ران  ف��ى  اجل��و  تل��وث  عل��ي 
ح�سين��ى، الإثن��ن، ابرام عق��د للتعاون بن 
بلدية طه��ران ووكالة اليابان للتعاون الدوىل 
)JICA( ملدة 4 �سنوات للح�سول علي م�ساعدة 
من اليابان بقيمة 20 مليون دولر للحد من تلوث 
اجل��و فى طه��ران. وقال ح�سينى ب�ساأن ه��ذا التعاون: 
ان ه��ذا العق��د امل��ربم ب��ن اي��ران والياب��ان يتمثل فى 
احل�س��ول عل��ي م�ساعدات تقني��ة وعلمي��ة واحل�سول علي 
مع��دات للحد من تلوث اجلو فى طهران. واأ�ساف: ان 'جايكا' 
نف��ذت م�ساريع بيئية خمتلف��ة فى ايران، وتاأت��ى الوكالة هذه 
املرة لتقدمی العون من اجل احلد من تلوث اجلو فى طهران والذى 

يعد م�سكلة وطنية.
وبننّ ح�سينى ان تفا�سيل العقد بن ايران واليابان قد مت بحثها قرابة 
ال�سنت��ن، م��ن قبل اخلرباء فى خمتلف ق�سايا تل��وث اجلو، مو�سحا: انه 
يتم خالل هذا العقد حتديد م�سادر تلوث اجلو، وحتديد حجم كل م�سدر من 
ه��ذه امل�سادر فى الت�سب��ب بالتلوث و�سيتم تقدمی الآلي��ات الالزمة حلل هذه 
املع�سل��ة. واك��د علي اننا �سن�ستفيد من جتربة اليابان فى احلد من تلوث اجلو 

فى طهران، لنواجه اأخطاء اأقل فى هذا املجال. و�رح املدير التنفيذى ل�ركة 
ال�سيط��رة عل��ي تلوث اجلو فى طهران، ان ايران ل��ن تدفع مبالغ فى هذا العقد، 
واإن اجلان��ب اليابانى تكفل بدف��ع 7 مالين دولر طيلة ال�سنوات الربع للحد 
من تلوث اجلو، وخالل هذه الفرتة �سيتمكن عدد كبر من ال�سباب اليرانى من 
ال�ستف��ادة من جتارب الياب��ان فى احلد من التلوث لي�سبح��وا خرباء فى هذا 

ال�ساأن، كما میكننا تطبيق التجربة احلا�سلة فى �سائر املدن الكربي.
ولف��ت ح�سين��ى ايل ان العق��د يت�سمن م�ساعدات علي �س��كل معدات وجتهيزات 
م��ن اليابان بقيمة ت��رتاوح بن 12.5 و13 ملي��ون دولر، وقال، ب�سكل عام 
�ستق��دم اليابان م�ساعدة بقيمة 20 مليون دولر فى هذا العقد للحد من تلوث 

اجلو فى طهران.
م��ن جانبه، قال كوبايا�س��ى، مدير مكتب وكالة الياب��ان للتعاون الدوىل فى 
اي��ران، ان ه��ذا امل���روع میث��ل نقط��ة البداية خلف���س تلوث اجلو ف��ى مدينة 

طهران.
واأ�س��اف: اننا ب�سدد القيام باإجراءات عل��ي مدي 4 �سنوات فى اإطار احلد من 

تلوث اجلو فى مدينة طهران.
واأردف: ان )جاي��كا( باعتباره��ا منظم��ة يابانية للتعاون ال��دوىل، �ست�سارك 

ايران بتجاربها وتقنيتها فى هذا املجال.
واع��رب ع��ن امل��ه بتحديد م�س��ادر التلوث بدق��ة وان يتم خف���س التلوث فى 

طهران فى �سوء ال�سيا�سات التى تتخذها احلكومة اليرانية فى هذا ال�سياق.

 

�س��وت �س��كان برل��ن عل��ى اإبقاء مط��ار تيج��ل ال��دويل يف اخلدمة حت��ى بعد 
ا�ستكمال العمل يف مطار جديد، مما �سيعطل خطط ال�سلطات املحلية التي كانت 
تعت��زم اإغالقه. وقالت اللجنة امل�رف��ة على النتخابات: اإن حوايل 56 % من 
امل�سارك��ن يف ال�ستفتاء غر املل��زم �سوتوا على اإعادة النظر يف خطط اإغالق 
املطار يف حن عار�س الأمر %42 بعد اإح�ساء كل الأ�سوات. ومبوجب اخلطط 
احلالية، من املفرت�س خروج مطار تيجل من اخلدمة بعد �ستة اأ�سهر من افتتاح 
مط��ار برلن-براندن��ربج الدويل اجلديد وه��و م�روع هائل واج��ه الكثر من 
ال�سعوب��ات ومل يحدد موع��د افتتاحه بعد. وق�سم ال�ستفت��اء الذي جرى تزامنا 
م��ع النتخابات العام��ة �سكان املدينة ب��ن موؤيد ومعار�س. وق��ال املوؤيدون 
لإغ��الق املطار اإن تيجل ب�سالت��ه اخلر�سانية ذات ال�س��كل ال�سدا�سي التي تعود 
اإىل �سبعيني��ات الق��رن املا�س��ي مهم��ل ول يتفق م��ع معاير الأم��ان احلالية 
ويج��ب جتديده بتكلفة مليار ي��ورو على الأقل )1.2 ملي��ار دولر(. ويطالبون 
حكومة برلن بامل�سي قدما يف خطط حتويل املكان اإىل جممع جديد لالأعمال 
والتكنولوجيا لدعم اقت�ساد برلن وبناء �سقق �سكنية باأ�سعار معقولة لالإ�سهام 
يف ح��ل اأزم��ة ال�سكن. يف حن يق��ول املعار�س��ون: اإن املطار اجلدي��د �سيكون 
�سغرا جدا حتى بعد ا�ستكماله ولن يلبي متطلبات حركة امل�سافرين ويريدون 
الإبق��اء على تيج��ل خلدمة حوايل ع���رة مالين م�سافر �سنوي��ا خ�سو�سا يف 

جمال الرحالت الق�سرة.

اندماج "بيتك" الكويتي و"األهلي" البحريني.. فوائد كبيرة ومخاطر عالية

تن�سغ��ل ال�س��وق الكويتي��ة من��ذ �سه��ور ب�سفق��ة حمتملة 
لندم��اج بي��ت التموي��ل الكويتي »بيت��ك«، اأكرب م�رف 
اإ�سالم��ي يف البالد، والبنك الأهلي املتحد، اأكرب جمموعة 
م�رفي��ة يف البحري��ن، لت�سكي��ل اأح��د اأك��رب البن��وك يف 
منطق��ة اخلليج باأ�سول ت�سل اإىل نح��و 90 مليار دولر. 
لك��ن هذا احلل��م ال��ذي �ستكون ل��ه فوائد كب��رة للبنكن 
يواج��ه عقب��ات كث��رة وخمتلف��ة، منه��ا القت�س��ادي، 
ومنها ال�سيا�س��ي والجتماعي والتنظيم��ي. وقال خرباء 
ل�»روي��رتز«، اإن ق��رار احلكوم��ة الكويتي��ة، الت��ي متتل��ك 
ح�س�س��ًا موؤث��رة يف كال البنك��ن، �سيتوق��ف عل��ى راأي 
املوؤ�س�س��ات الك��ربى، مثل بنك الكوي��ت املركزي والهيئة 
العام��ة لال�ستثم��ار وهيئ��ة اأ�س��واق امل��ال. كم��ا �ستهتم 

احلكوم��ة كث��راً مب��دى تقب��ل ن��واب الربمل��ان وال�سارع 
الكويتي ملثل هذه اخلط��وة جنبًا اإىل جنب مع الدرا�سات 
الفني��ة.  وعينت الهيئة العام��ة لال�ستثمار الكويتية التي 
متتل��ك %24 م��ن اأ�سه��م بيت��ك، والت��ي تدي��ر ال�سندوق 
ال�سي��ادي لدول��ة الكوي��ت، م�ست�س��اراً لتق��دمی ا�ست�سارات 
م�ستقل��ة لدرا�س��ة »فك��رة الندم��اج اأو ال�ستح��واذ« بن 
البنك��ن يف اإج��راء اعت��ربه مراقبون اأول خط��وة ر�سمية 
�س��وب اإب��رام ال�سفق��ة. لكن بي��ت التموي��ل الكويتي قال 
يف بي��ان لبور�سة الكويت الثالثاء املا�سي، اإن »الهيئة« 
جت��ري ه��ذه الدرا�س��ة »على نح��و م�ستق��ل ومنف�سل عن 
امل�رفن، ومل تتخذ اأي خطوات للتن�سيق بينهما تت�سل 
بعملية ال�ستحواذ اأو الندماج املحتملة«. وبيت التمويل 
الكويت��ي، واحد من اأكرب امل�سارف الإ�سالمية يف العامل، 
ويبل��غ راأ�سمال��ه 576.6 مليون دين��ار )1.913 مليار 

دولر(، ومیتل��ك بن��وكًا يف تركي��ا واأملاني��ا والبحري��ن 
وماليزي��ا، وتبلغ ملكي��ة احلكومة الكويتي��ة فيه 48%. 
يف املقابل، يبل��غ راأ�سمال جمموعة البنك الأهلي املتحد 
احلكوم��ة  ومتتل��ك  دولر،  ملي��ار   1.628 البحرين��ي 
الكويتي��ة اأكرب ح�سة فيه، وقدرها %18.83، عن طريق 
املوؤ�س�س��ة العامة للتاأمينات الجتماعية، يف حن متتلك 
�رك��ة التمدي��ن ال�ستثمارية، وه��ي �رك��ة ا�ستثمارية 
كويتي��ة خا�س��ة، %8.31. ول��دى املجموع��ة وح��دات 
تابع��ة اأو زميلة وا�ستثمارات يف بريطانيا وم�ر وليبيا 
والع��راق و�سلطنة عمان والكويت. وقال اخلبر امل�ريف 
ف��وؤاد العم��ر، اإن اندم��اج البنك��ن �سينتج عن��ه »موؤ�س�سة 
م�رفية قوي��ة راأ�سمالها كبر وق��وي«، میكنها التو�سع 
يف عملياته��ا الئتمانية جغرافي��ًا ونوعيًا. وقال اخلبر 
املايل ميثم ال�سخ�س، اإن احلكومة لديها »رغبة وا�سحة« 

لإمت��ام عملية الندماج خللق كيان م�ريف كبر، مبينًا 
اأنه، واإىل جانب امللكي��ات امل�سرتكة مل�ساهمن رئي�سن 
يف املجموعتن، فاإن الإدارات القائمة فيهما بينها نوع 
م��ن التناغ��م والتقارب، حي��ث عمل رئي�س جمل���س اإدارة 
بيت��ك حمد املرزوق �سابق��ًا رئي�سًا للبن��ك الأهلي املتحد 
الكويتي التاب��ع للمجموعة البحرينية ويعرف كل منهما 
طريقة تفكر الآخر. واأ�ساف ال�سخ�س اأن مزايا الندماج 
تكم��ن يف »تو�سي��ع قاع��دة العم��الء والتم��دد اجلغ��رايف 
وزي��ادة راأ�س املال الذي �سيكون اأقوى، وتقليل املخاطر، 
وال�ستف��ادة م��ن اخلربات املوج��ودة ل��دى البنكن. كما 
اأن الندم��اج �سيعطي خيارات اأف�س��ل م�ستقباًل لعمليات 
ال�ستثم��ار املبا���ر وغ��ر املبا���ر« الت��ي �سيق��وم بها 
الكي��ان اجلدي��د. ويق��ول خ��رباء، اإن عم��ل »بيت��ك« وفقًا 
لل�ريعة الإ�سالمية، وعمل البنك الأهلي املتحد بالطريقة 

التقليدي��ة �سوف ي�س��كل حتديًا رئي�سًا اأم��ام تكوين كيان 
م�سرتك منهما، كما اأن ا�ستحواذ املجموعة الكويتية على 
املجموع��ة البحرينية غ��ر ممكن ما مل تتح��ول الأخرة 
للعم��ل وف��ق ال�ريع��ة الإ�سالمية. ونف��ت جمموعة البنك 
الأهل��ي املتح��د البحريني��ة الأ�سبوع املا�س��ي وجود اأي 
ق��رار لديه��ا للتح��ول للعم��ل وف��ق ال�ريع��ة الإ�سالمية. 
وق��ال مدي��ر عام �رك��ة �س��ورى لال�ست�س��ارات ال�رعية 
عب��د ال�ستار القط��ان، اإن الندماج »عملي��ة معقدة ب�سكل 
كب��ر يف الكيانات الت��ي تعمل بطريقة واح��دة اأو ب�سكل 
واح��د اأو ب�سناعة واحدة فما بالك عندما يكون الندماج 
ب��ن موؤ�س�ست��ن كبرتن تعمالن بطريقت��ن خمتلفتن، 
بالتاأكي��د �ستك��ون العملية معق��دة وطويل��ة و�ست�ستغرق 
وقت��ا«. وا�ست��درك القط��ان بالق��ول، اإن اأغل��ب كيان��ات 
الأهل��ي املتحد تعمل وفق ال�ريع��ة الإ�سالمية، وهو اأمر 

میك��ن اأن ي�سهل �سم الكيانن، م�سراً اإىل اأنه من الناحية 
ال�رعية فاإن الندم��اج »يجب اأن يوؤدي اإىل اإنتاج كيان 
جدي��د يعمل وفق ال�ريعة الإ�سالمية«، ولن يكون مقبوًل 
اأن ي��ذوب البن��ك الإ�سالمي يف املوؤ�س�س��ة التقليدية.  ويف 
حال اإمت��ام ال�سفقة، فاإنه��ا �ستت�سم��ن عمليتن: الأوىل 
حتول البن��ك البحريني للعمل وفق ال�ريع��ة الإ�سالمية، 
وهي خطوة ت�ستغ��رق عادة ما بن اأربع وخم�س �سنوات، 
والثاني��ة ه��ي �سمه اأو دجمه مع بي��ت التمويل الكويتي. 
لك��ن القط��ان ق��ال اإن كث��راً من عملي��ات حت��ول البنك 
التقلي��دي اإىل اإ�سالم��ي تك��ون مرتبط��ة بنق��ل املعرف��ة 
واخل��ربات والآلي��ات والأنظم��ة، معت��ربا اأن ك��ون البنك 
البحرين��ي �سيندمج مع بنك اإ�سالم��ي، وهو بيت التمويل 
الكويت��ي، �سيجع��ل »كل ه��ذه الأم��ور حملولة، ول��ن يبداأ 

البنك البحريني من ال�سفر.

50 مليار دوالر قيمة التجارة بين اإلمارات والصين

 تنم��و حرك��ة التب��ادل التج��اري غ��ر النفطي بن دول��ة الإم��ارات العربية 
املتح��دة وجمهوري��ة ال�س��ن ال�سعبية لتتج��اوز ال� 50 ملي��ار دولر )185 
ملي��ار دره��م( �سنويًا بحلول الع��ام 2020، مقارنة بنح��و 46 مليار دولر 
)170 ملي��ار درهم( بنهاية العام 2016، بح�سب جمعة الكيت وكيل وزارة 
القت�س��اد امل�ساعد ل�سوؤون التجارة اخلارجية. وق��ال الكيت يف ت�ريحات 
�سحفي��ة عل��ى هام�س افتتاح اأ�سب��وع ال�سن للتجارة اأم���س يف اأبوظبي، اإن 
جمهوري��ة ال�سن حافظت على مكانتها كاأكرب �ريك جتاري غر نفطي مع 
الإمارات خالل الربع الأول من العام 2017، حيث بلغت قيمة التجارة غر 
النفطي��ة ب��ن ال�سن والإمارات نحو 12 ملي��ار دولر اأو ما يعادل 44.15 
ملي��ار دره��م، بن�سب��ة %13.5 م��ن القيمة الإجمالي��ة للتج��ارة اخلارجية 
غ��ر النفطي��ة للدولة. واأ�س��اف اأن الإمارات اأ�سبحت املع��رب الرئي�س حلركة 
التج��ارة ال�سيني��ة يف منطقة ال�رق الأو�سط حت��ى اأ�سبحت ال�سن ال�ريك 
التج��اري الأول لدول��ة الإم��ارات، فيما يوجد يف �سوق الإم��ارات اأكرث من 4 
اآلف �رك��ة �سينية، ونحو 5 اآلف عالمة جتارية �سينية م�سجلة يف وزارة 
القت�س��اد. وي�سارك يف ال��دورة اخلام�سة ملعر�س اأ�سب��وع التجارة ال�سيني 
ال��ذي يقام حت��ت رعاي��ة وزارة القت�ساد وبدع��م من احتاد غ��رف التجارة 
وال�سناع��ة يف الدول��ة، اأكرث من 300 �رك��ة ُم�سننّعة �سيني��ة تعر�س اأكرث 
م��ن 1000 �سلع��ة م��ن املنتج��ات ال�سينية املبتك��رة ذات التقني��ة العالية، 

حيث ي�سم املعر�س للم��رة الأوىل املعر�س العاملي لالإلكرتونيات 
ال�ستهالكي��ة يف املنطق��ة العربي��ة. واأو�س��ح الكي��ت اأن معر�س 

اأ�سب��وع ال�س��ن للتج��ارة يوؤكد م��دى ا�ستعداد ال�س��ن للحفاظ 
عل��ى مكانتها كاأكرب �ريك جتاري مع دولة الإمارات العربية 

املتح��دة، حيث می��ر يف الوق��ت الراهن ما ق��دره %60 من 
اإجم��ايل التج��ارة ال�سيني��ة عرب دول��ة الإم��ارات العربية 

املتح��دة، ليت��م اإع��ادة ت�سدي��ره اإىل اأفريقي��ا واأوروب��ا. 
واأك��د اأن ال�س��وق الإمارات��ي اأ�سبح حم��ل اهتمام كبر 

م��ن كربي��ات ال���ركات ال�سينية، حي��ث مت الإعالن 
موؤخ��راً ع��ن بدء خم�س ���ركات �سيني��ة عملياتها 

يف املنطق��ة ال�سناعي��ة يف اأبوظب��ي با�ستثم��ار 
اأويل ق��دره 1.1 مليار درهم، وهو ما يوؤكد على 

ال�راك��ة طويلة الأمد بن ال�س��ن والإمارات 
بدوره، قال ديفيد وانغ، مدير اإدارة جمموعة 

»اإم اآي اإي« اجلهة امل�سوؤولة عن تنظيم هذا 
املعر���س ال�سنوي: »لق��د اأطلقن��ا الدورة 

الأوىل م��ن املعر���س يف ع��ام 2013 
مب�سارك��ة 70 �رك��ة عار�س��ة فقط، 

اإط��الق  والي��وم نعل��ن ع��ن موع��د 
ال��دورة اخلام�س��ة م��ن املعر���س 

مب�سارك��ة اأكرث م��ن 300 جهة 
عار�سة تغط��ي جملة متنوعة 

اأن  القطاع��ات، موؤك��داً  م��ن 
اجله��ات امل�سارك��ة ترغب 

اأن حتق��ق ال�ستفادة من 
الفر�س��ة الت��ي يقدمها 

املعر���س يف دخ��ول 
جدي��دة  اأ�س��واق 

الإم��ارات،  ع��رب 
متا�سي��ًا  وذل��ك 

م��ع ا�ستمرار تعزيز العالق��ات بن البلدين، وحمافظ��ة ال�سن على مكانتها 
كواح��دة م��ن اأك��رب ال���ركاء التجارين لدول��ة الإم��ارات.  واأ�س��اف ديفيد 
:»تعت��رب دولة الإمارات العربية املتحدة مرتكزاً اأ�سا�سيًا للتجارة يف ال�سن، 
فقد غدت من�سة اإقليمية لتمركز اأكرث من 4000 �ركة م�سننّعة �سينية، ومن 
خ��الل �راكة ال�سن مع دولة الإم��ارات العربية املتحدة اأ�سحى من ال�سهل 
عل��ى ال�ركات يف دول اخللي��ج العربي بناء العالق��ات التجارية مع جميع 
ال���ركات واملوؤ�س�سات ال�سينية اإىل جانب اإزال��ة العقبات اأمام امل�ستثمرين 
م��ن اجلانبن. واأو�س��ح اأن معر�س اأ�سب��وع ال�سن للتجارة ال��ذي ي�ستقطب 
اأك��رث م��ن 4500 زائر خالل اأيام��ه الثالثة ي�سكل فر�سة فري��دة للموؤ�س�سات 
وال���ركات املحلية لاللتق��اء باأهم امل�سننّع��ن ال�سينين الذي��ن يعر�سون 
منتج��ات �سيني��ة ذات تقنية عالي��ة وباأ�سعار مناف�سة، و�س��وف يتخلل اأيام 
املعر���س جل�سات عمل تعقدها ع��دد من املوؤ�س�سات وال�ركات ال�سينية اإىل 
جان��ب غرف التج��ارة وال�سناعة، والت��ي تبحث يف الطريق��ة املثالية لبناء 
عالق��ات العمل مع املنتجن ال�سينين واآلية انتق��اء املنتجات من ال�سن، 

وحول كيفية اإجراء ال�سفقات التجارية مع امل�سننّعن ال�سينين.
ويق��دم املعر���س منتجات متنوع��ة يف قطاعات رئي�سة مث��ل معدات ومواد 
البن��اء، والطباع��ة، والتغلي��ف والتعبئ��ة والقوال��ب البال�ستيكي��ة، والطاقة، 
والإ�س��اءة، والفن��ون واحلرف اليدوي��ة، والآلت والأجه��زة، والإلكرتونيات 
املنزلي��ة، والإلكرتونيات الذكية، واإك�س�س��وارات الأزياء الع�رية، والأقم�سة 

واملن�سوجات.

انقرة_ وكاالتأبوظبي_ وكاالت 

أثينا_ وكاالت

سنغافورة_ وكاالت

برلين_ وكاالتطهران _وكاالت
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مؤشرات 
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