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حركة األسهم وكالة الطاقة الدولية: نمو الطلب على 
النفط في جنوب شرق آسيا حتى 2040 

لندن تفرض ضريبة على السيارات 
األكثر تلويثًا للهواء

ايران تهدف لرفع حجم التبادل التجاري مع 
جنوب افريقيا الى ملياري دوالر

تسوية بين وزراء العمل في االتحاد االوروبي 
بشأن تعديل نظام االعارة

وزير الطاقة السعودي يجتمع مع وزير 
الثروات الطبيعية الكندي

قالت وكال��ة الطاقة الدولية الثالث��اء، اإن الطلب 
عل��ى النف��ط م��ن جن��وب ���رق اآ�صي��ا �صيوا�صل 
النم��و حتى ع��ام 2040 عل��ى الأق��ل، اإذ تعتمد 
دول الأ�ص��واق النا�صئ��ة يف املنطق��ة على الوقود 
الأحف��وري لت�صغي��ل و�صائ��ل نقل ال�ص��كان الذين 
ترتفع اأعدادهم �ريع��ًا، و�صحن ال�صلع، و�صناعة 
اأن  تقري��ر  يف  الوكال��ة  وذك��رت  البال�صتي��ك. 
ا�صته��الك النف��ط يف املنطقة �صينم��و لنحو 6.6 
ملي��ون برمي��ل يومي��ًا بحل��ول ع��ام 2040 من 
4.7 مليون برميل يوميا حاليًا، مع ارتفاع عدد 

املركبات بالثلثني اإىل نحو 62 مليون مركبة.
ومل ت�صدر الوكالة توقعات ملا بعد 2040.

وق��ال مدي��ر الوكال��ة لأ�ص��واق الطاق��ة والأم��ن 

كي�صوكي �صاداموري خالل اأ�صبوع الطاقة الدويل 
يف �صنغاف��ورة، اإن النفط �صيظل يلبي %90، من 
الطل��ب املت�ص��ل بالنق��ل يف جنوب ���رق اآ�صيا، 

�صيما ال�صاحنات، وال�صفن.
قط��اع  م��ن  النف��ط  عل��ى  الطل��ب  اأن  واأ�صاف��ت 
البرتوكيماوي��ات، اأح��د اأك��ر م�صتهلك��ي الوقود 

الحفوري، �صينمو مبعدل كبري اإىل حد ما. 
النف��ط م��ادًة خام��ًا يف  ا�صتخ��دام  كم��ا ميك��ن 

�صناعتي البال�صتيك، واملن�صوجات.
وتتوقع الوكالة منو الطلب الكلي على الطاقة من 
جنوب �رق اآ�صيا نحو %60 بحلول 2040 من 
م�صتواه احلايل بقيادة قطاع توليد الكهرباء، مع 
ارتفاع الأجور يف املنطقة، ما �صيدفع املزيد من 
امل�صتهلكني ل���راء اأجهزة كهربائية مبا يف ذلك 

مكيفات الهواء.

ق��ال رئي���س بلدية لندن �ص��ادق خ��ان، اإن العا�صم��ة الريطاني��ة فر�صت 
�ريب��ة ، على ال�صيارات الأق��دم والأكرث تلويثا للبيئة يف حماولة لتح�صني 
ج��ودة ه��واء العا�صمة. وتطب��ق ال�ريبة اليومية اجلدي��دة وقيمتها ع�رة 
جنيه��ات ا�صرتليني على ال�صي��ارات التي تعمل بالديزل اأو البنزين امل�صجلة 
قب��ل 2006 والتي ل تتما�صى مع التوجيهات الأوروبية لعام 2005 التي 
تنظ��م انبعاث��ات ال�صي��ارات. و�صيتم تطبي��ق ال�ريبة اجلديدة م��ن ال�صاعة 
ال�صابع��ة �صباح��ا حت��ى ال�صاد�ص��ة م�صاء خالل اأي��ام الأ�صب��وع، بالإ�صافة 
اإىل 11.5 جني��ه ا�صرتلين��ي �ريبة ازدحام مما يعن��ي اأن بع�س اأ�صحاب 
ال�صي��ارات �صيدفع��ون 21.5 جني��ه ا�صرتلين��ي يف اليوم للقي��ادة يف و�صط 
لن��دن. وق��ال خان يف بيان »اأن��ا م�صمم كرئي�س للبلدية عل��ى اتخاذ اإجراء 
عاجل للم�صاعدة يف تنظيف هواء لندن. يجب التعامل مع املقيا�س املخجل 
لأزم��ة ال�صح��ة العامة الت��ي تواجهها لن��دن واألوف احلالت م��ن الوفيات 
املبكرة الناجتة عن تلوث الهواء«. واأ�صاف »ميثل هذا اليوم يوما مهما يف 
ه��ذه الرحلة مع �صن ال�ريبة لت�صجي��ع قائدي ال�صيارات على التخل�س من 
ال�صي��ارات امل�رة وامللوثة«. تاأتي هذه الإج��راءات بعدما ق�صت املحكمة 
العلي��ا يف بريطانيا باأن اإجراءات حكوم��ة اململكة املتحدة ملكافحة تلوث 
اله��واء تف�صل يف اللتزام بقواعد الحتاد الأوروبي فيما يتعلق بحدود ثاين 

اأك�صيد النيرتوجني.

اأعل��ن امللح��ق التج��اري الي��راين يف جن��وب 
افريقي��ا مهرداد �صيادت ن�ص��ب بان اجلمهورية 
ال�صالمي��ة اليرانية وجن��وب افريقيا تهدفان 
اىل  بينهم��ا  التج��اري  التب��ادل  حج��م  لرف��ع 

ملي��اري دولر حت��ى الع��ام 2020 .
ويف ت�ري��ح ادىل به لل�صحفيني يف بريتوريا 
قال �صيادت ن�صب، على هام�س الجتماع ال� 13 
للجن��ة القت�صادية امل�صرتكة ب��ني اجلمهورية 
ان��ه  افريقي��ا،  وجن��وب  اليراني��ة  ال�صالمي��ة 
بن��اء على خارطة الطري��ق للعالقات التجارية 
املنظم��ة بني البلدي��ن ايران وجن��وب افريقيا، 

فم��ن املقرر اي�صال رقم التب��ادل التجاري اىل 
ملي��اري دولر حت��ى الع��ام 2020 .

وا�ص��اف، اننا نامل بالو�ص��ول اىل هذا الهدف 
يف �ص��وء ح�ص��ن الني��ة ل��دى اجلان��ب اجلنوب 
ب��ني  اجلي��دة  ال�صيا�صي��ة  والعالق��ات  افريق��ي 
البلدين عر ايجاد البنية التحتية يف املجالت 

امل�رفية والنقل.
وا�ص��ار اىل ان التب��ادل التج��اري ب��ني البلدين 
يبل��غ يف الوق��ت احلا���ر نح��و 400 ملي��ون 
دولر وق��ال، نام��ل م��ن خ��الل عق��د اجتم��اع 
اللجن��ة امل�صرتك��ة ح��ل الق�صاي��ا امل�رفي��ة 
ولرمب��ا �صهدن��ا زي��ادة ملحوظ��ة يف العالقات 

التجارية. 

 تو�ص��ل وزراء العم��ل يف الحت��اد الوروب��ي اىل 
ت�صوية ب�صاأن تعدي��ل قواعد العمل بنظام العارة 
يف خط��وة اعتره��ا الرئي�س الفرن�ص��ي اميانويل 
"انت�ص��ارا  ال�ص��الح  ع��ن  املداف��ع  ماك��رون 
لوروب��ا". وبعد مفاو�صات �صاق��ة ا�صتغرقت 12 
�صاع��ة يف لوك�صمبورغ، تو�ص��ل وزراء العمل اىل 
تفاه��م حول م��دة الع��ارة، النظ��ام ال��ذي يتيح 
لالوروبيني العمل يف بلد اآخر غري بلدهم ال�صلي 
مع اقتط��اع م�صاهماته��م الجتماعية يف بلدهم 
ال�صل��ي. واتفق��ت الدول الع�ص��اء على ان تكون 
م��دة العارة 12 �صهرا عل��ى الكرث -- كما تريد 
فرن�صا -- مع امكاني��ة التمديد �صتة ا�صهر بطلب 

من رب العمل وبقرار من البلد امل�صيف.
وا�صط��رت فرن�ص��ا لتق��دمي تنازل اآخ��ر يف قطاع 
النق��ل ال��ري لن دول فيزيغ��راد )بولندا واملجر 
وت�صيكيا و�صلوفاكي��ا( ومعها ا�صبانيا والرتغال 
قلق��ة م��ن النتائ��ج ال�صلبي��ة له��ذا التعدي��ل على 
ال�صائق��ني. ولذل��ك تقرر البقاء عل��ى الت�ريعات 
ال�صابقة ال�صادرة يف 1996 ل�صائقي ال�صاحنات 
الذي��ن يعملون بنظ��ام الع��ارة اىل ان يتم تبني 
تعدي��ل جدي��د يف ه��ذا ال�ص��اأن. ومن ا�ص��ل الدول 
ال28 الع�ص��اء يف الحت��اد، اعرت�ص��ت اربع��ة 
بل��دان فق��ط على الن���س -- هي بولن��دا واملجر 
ولتفيا وليتوانيا. وامتنعت ثالث دول اخرى عن 
الت�صوي��ت -- هي بريطاني��ا وايرلندا وكرواتيا. 

اما الدول الخرى فاأيدت جميعها التفاق.

عق��د مع��ايل وزي��ر الطاق��ة وال�صناع��ة 
ب��ن  املهند���س خال��د  املعدني��ة  وال��رثوة 
عبدالعزيز الفال��ح، اجتماعًا مع معايل وزير 
الرثوات الطبيعية الكندي جيم�س كار، بح�صور 
�صاح��ب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن تركي بن 
عبدالعزي��ز امل�صت�ص��ار يف وزارة الطاق��ة وال�صناعة 
والرثوة املعدنية، ومعايل امل�صت�صار يف وزارة الطاقة 
ل�صوؤون ال���ركات عبدالرحمن عبدالكرمي، ورئي�س �ركة 
اأرامك��و ال�صعودي��ة وكب��ري الإداريني التنفيذي��ني املهند�س 
اأم��ني بن ح�صن النا���ر، والرئي�س التنفي��ذي املكلف ل�ركة 
�صاب��ك يو�ص��ف بن عبداهلل البني��ان، والرئي���س التنفيذي ل�ركة 
مع��ادن املهند���س خالد بن حمم��د املديفر، ووكي��ل وزارة الطاقة 
لل��رثوة املعدنية املهند�س �صلط��ان �صاويل، ووكيل ال��وزارة ل�صوؤون 
ال���ركات الدكتور عابد ال�صعدون، واأمني ع��ام هيئة تنمية ال�صادرات 

ال�صعودية املهند�س �صالح ال�صلمي واأع�صاء الوفد الكندي املرافق.
ويف بداية الجتماع حتدث معايل املهند�س الفالح عن ا�صرتاتيجية الطاقة 
املتج��ددة طويل��ة امل��دى، الهادف��ة اإىل حتقي��ق الت��وازن بني مزي��ج الطاقة 
املحل��ي م��ن اأج��ل حتقي��ق ال�صتق��رار والزده��ار القت�ص��ادي يف اململكة، 

وعل��ى ال�صعيد العاملي، وتناول الجتماع العالق��ة الثنائية بني البلدين يف 
جم��الت الطاقة املتجددة، خا�ص��ة يف ن�ر تقنية الطاق��ة ال�صم�صية وطاقة 
الري��اح، وا�صتثمار ال�ركات الكندية يف جمال الطاقة املتجددة، ويف قطاع 
املع��ادن، يف جمالت البح��ث والتنقيب والتعدي��ن، والتدريب للجيولوجيني 

واملهند�صني يف هذا القطاع.
وتطرق الجتماع اإىل دور اململكة وكندا يف جعل اتفاق باري�س اأكرث طموًحا 
يف احل��د م��ن النبعاث��ات والنهو���س بالنم��و القت�ص��ادي، بالإ�صاف��ة اإىل 

الرتكيز على تقنيات الطاقة النظيفة .
كما ناق�س الوزيران التطورات الأخرية يف ال�صوق البرتولية العاملية، وتاأثري 
اتفاقية فيينا على توازنات ال�صوق، واأ�صار معايل املهند�س الفالح اإىل اأهمية 
الو�ص��ول اإىل التوزان املن�صود، وا�صتقرار اأ�صعار البرتول، مبا يخدم املنتجني 

وامل�صتهلكني على ال�صواء.

دبي تجتذب اهتمام المستثمرين العالميين في نيويورك

و�صع موؤمت��ر �صوق دبي امل��ايل للم�صتثمرين العامليني 
يف نيوي��ورك 2017 ا�صرتاتيجي��ات النم��و وتط��ورات 
الأعمال يف 10 �ركات م�صاهمة عامة مدرجة يف �صوق 
دب��ي املايل ونا�صداك دبي يف دائرة ال�صوء اأمام ممثلي 
�صنادي��ق ال�صتثم��ار العاملية التي تتخ��ذ من الوليات 
املتح��دة مق��راً لها. وق��دم املوؤمتر موؤ���رات قوية على 
تنام��ي �صهية امل�صتثمرين العاملي��ني اإزاء �صوق الأوراق 
املالي��ة يف دبي والهتمام املتزاي��د بتعزيز ح�صورهم 
يف ال�ص��وق. �صارك يف املوؤمت��ر، الذي مت تنظيمه برعاية 
م�صرتك��ة م��ن جانب بن��ك اأوف اأم��ريكا مريي��ل لين�س، 
24 م��ن املوؤ�ص�ص��ات ال�صتثماري��ة الت��ي ت�ص��ل جملة 
اإىل تريلي��ون دولر، واخُتتم��ت  امل��دارة  ا�صتثماراته��ا 

فعاليات��ه يوم الثالثاء املا�صي. واأتاح املوؤمتر الفر�صة 
لروؤ�صاء تنفيذيني ومديري��ن ماليني وم�صوؤويل عالقات 
م�صتثمري��ن يف جمموعة من ال�ركات املدرجة يف دبي 
ل�صتعرا�س ق�ص�س النجاح واآخر تطورات العمل يف تلك 
ال���ركات. �صم��ت قائمة ال�ركات املدرج��ة امل�صاركة 
كاًل م��ن العربي��ة للط��ريان، اأرامك�س، دام��اك العقارية، 
�ركة �صوق دبي املايل، موانئ دبي العاملية، دي اإك�س 
بي انرتتينمنت�س، جمموعة اإعمار مولز، اإعمار العقارية، 
بن��ك دبي الإ�صالمي، واأورا�صك��وم لالإن�صاء. وقال عي�صى 
كاظ��م، رئي���س جمل���س اإدارة �ص��وق دب��ي امل��ايل: حقق 
املوؤمتر جناحًا كبرياً بف�صل اجلاذبية ال�صديدة وال�صمعة 
العاملي��ة لقت�ص��اد الإم��ارات ودبي وم��ا يتمتع به من 
ق��وة وحيوي��ة اأكدته��ا التقاري��ر والت�صنيف��ات الدولية 
حول متان��ة القت�صاد وتناف�صيت��ه، اإذ يحتل القت�صاد 

الوطني املرتب��ة ال�صابعة ع�رة عاملي��ًا والأوىل عربيًا 
بني اأكرث اقت�ص��ادات العامل تناف�صية وفق تقرير منتدى 
دافو���س القت�ص��ادي العاملي، كما حتت��ل اأ�صواق املال 
مرات��ب متقدم��ة عل��ى �صعي��د تط��ور ال�ص��وق وحماي��ة 
حق��وق امل�صتثمري��ن. وق��د تع��ززت جناح��ات موؤمت��ر 
امل�صتثمري��ن اأي�ص��ًا كانعكا���س مبا�ر لتط��ور وتكامل 
البني��ة التحتي��ة والتنظيمية ل�صوق دب��ي املايل وتنوع 
الفر���س ال�صتثمارية الت��ي يوفرها. وتاب��ع: داأب �صوق 
دبي املايل على تنظي��م موؤمترات امل�صتثمرين منذ عام 
2007 يف اإط��ار ا�صرتاتيجية ال�صوق الرامية اإىل تعزيز 
وتنوي��ع م�ص��ادر ال�صيولة وت�صجيع ال���ركات املدرجة 
عل��ى حتقيق مزي��د من النفت��اح وتوطي��د ال�صالت مع 
املوؤ�ص�ص��ات  امل�صتثمري��ن وبخا�ص��ة  خمتل��ف �رائ��ح 
ال�صتثمارية العاملي��ة. ويعد �صوق دبي املايل اأحد اأكرث 

الأ�ص��واق اجلاذبة لال�صتثمار الأجنبي واملرحبة به على 
م�صتوى املنطقة بف�صل ما ميتلكه من بيئة عمل عاملية 
امل�صت��وى وما يوفره من فر�س متنوعة، وقد اأ�صهم ذلك 
يف احتف��اظ ال�صوق بح�صور ن�صط للم�صتثمرين الأجانب 
الذي��ن ي�صتح��وذون عل��ى قراب��ة ن�ص��ف تداولت��ه يف 
املتو�ص��ط �صنوي��ًا، كما ميثلون ثلث قاع��دة امل�صتثمرين 
يف ال�ص��وق. واأ�صاف كاظم: تركت جه��ود ال�صوق جلذب 
ال�صتثم��ارات الأجنبي��ة على م��دى ال�صن��وات املا�صية 
اأث��راً اإيجابي��ًا وا�صح��ًا متث��ل يف ارتف��اع ن�صب��ة ملكية 
الأجان��ب من اإجمايل القيمة ال�صوقي��ة لالأ�صهم املدرجة 
يف ال�ص��وق م��ن %12 يف ع��ام 2010 اإىل %22 يف 
2016، الأم��ر الذي يعك�س الثق��ة املتزايدة من جانب 
امل�صتثمري��ن وقناعته��م الكب��رية مبا حقق��ه ال�صوق من 
تط��ور عل��ى �صعيد تبن��ي اأف�ص��ل املمار�ص��ات العاملية 

فيم��ا يخ�س اآليات التداول والقواع��د التنظيمية وكذلك 
وعالق��ات  واحلوكم��ة  ال�صفافي��ة  ممار�ص��ات  اأف�ص��ل 
امل�صتثمري��ن. وبدوره��ا قال��ت فهيمة الب�صتك��ي، نائب 
رئي�س تنفي��ذي، رئي�س قطاع تطوي��ر الأعمال يف �صوق 
دبي املايل: �صهد موؤمتر �ص��وق دبي املايل للم�صتثمرين 
العاملي��ني يف نيوي��ورك عق��د 75 اجتماع��ًا فرديًا مع 
ممثل��ي 24 من كري��ات �صناديق ال�صتثم��ار العاملية 
يف دلل��ة قوية على جناح��ه واهتمام تل��ك املوؤ�ص�صات 
بتعزي��ز ح�صوره��ا يف ال�صوق. ونحن ن�صع��ى با�صتمرار، 
وبالتن�صي��ق مع املوؤ�ص�ص��ة امل�صارك��ة يف التنظيم، على 
�صم ���ركات جديدة اإىل جانب ال�ركات املعتادة على 
امل�صارك��ة، وذل��ك يف �ص��وء طلب امل�صتثمري��ن. ومما ل 
�صك فيه فاإن التزام �ص��وق دبي املايل بتنظيم موؤمترات 
امل�صتثمرين على م��دى ال�صنوات الع�ر املا�صية يعك�س 

قناعتنا التامة وقناعة ال�ركات املدرجة واملوؤ�ص�صات 
ال�صتثماري��ة باملردود الكبري لتل��ك الفعاليات ودورها 
يف متت��ني ال�ص��الت ب��ني املتعاملني يف ال�ص��وق. وعر 
ممثل��و ال���ركات املدرج��ة امل�صارك��ة يف املوؤمت��ر عن 
�صعادته��م بالنتائ��ج التي حتقق��ت خالل��ه موؤكدين اأنه 
اأ�صب��ح يف مقدمة الفعالي��ات ال�صنوية الت��ي يحر�صون 
عل��ى امل�صارك��ة فيه��ا نظ��راً لقدرت��ه عل��ى ا�صتقط��اب 
كري��ات املوؤ�ص�صات ال�صتثمارية يف الوليات املتحدة. 
وق��ال اأميت جاي��ن، الرئي���س التنفي��ذي للمجموعة يف 
»اإعم��ار العقاري��ة«: ميث��ل موؤمتر �صوق دب��ي املايل يف 
نيوي��ورك من�صة مهمة بالن�صبة لإعم��ار لت�صليط ال�صوء 
عل��ى ركائزه��ا املالي��ة القوي��ة واإمكاناته��ا التنموي��ة 
الكب��رية والتعريف بها يف اأو�ص��اط جمتمع امل�صتثمرين 

الدوليني.

خبراء من 50 دولة ... أبوظبي مركز عالمي لالبتكار وريادة 

 اأك��د ال�صي��خ �صلطان بن طحن��ون اآل نهيان، ع�صو املجل���س التنفيذي 
لإم��ارة اأبوظبي والع�صو املنتدب ملجل���س اإدارة موؤ�ص�صة الإمارات اأن 
اإم��ارة اأبوظب��ي حتول��ت اإىل مركز عامل��ي للتعليم والبت��كار وريادة 
الأعم��ال وج��ذب ال�صتثم��ار م�ص��رياً اإىل اأن اأبوظب��ي حالي��ًا يف طور 
النتق��ال اإىل القت�ص��اد امل�صتدام واملتنوع الذي يوف��ر مناخًا جاذبًا 

للم�صتثمرين ورواد الأعمال ب�صكل اأف�صل.
واأو�ص��ح خ��الل افتت��اح فعاليات ال��دورة ال�صابع��ة ملوؤمت��ر »ان�صياد 
العامل��ي لق��ادة الأعمال« ال��ذي تنظمه كلي��ة اإن�صي��اد لالأعمال حتت 
عنوان »م�صتقبل التمويل: طفرة تقنية تفتح اأ�صواقًا جديدة«. يف مقرها 
اجلديد ب�صوق اأبوظبي املايل العاملي يف جزيرة املاريا بح�صور نحو 
اأك��رث من 250 من كبار اخل��راء واأ�صاتذة اجلامعات من اأكرث من 50 
دول��ة، اأن التح��ول الكبري لإمارة اأبوظبي يرج��ع اإىل قيادتها الر�صيدة 
واملتابعة الدوؤوبة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة.
ونوه ال�صيخ �صلطان بن طحنون اآل نهيان اإىل اأن فعاليات موؤمتر كلية 
اإن�صي��اد العاملي لقادة الأعمال يتزامن م��ع الذكرى ال�صنوية العا�رة 
لالفتتاح الر�صمي لكلية اإن�صياد يف اأبوظبي موؤكداً وجود �راكة جتمع 
حكومة اأبوظبي مع كلية اإن�صياد لالأعمال وو�صفها باأنها واعدة. واأكد 
خال��د خلفان ال�صويدي الرئي�س التنفي��ذي للعمليات يف �صوق اأبوظبي 
العامل��ي اأهمية تطوير اأداء القطاع امل��ايل يف النمو القت�صادي لي�س 
فق��ط بالن�صبة لأبوظب��ي واإمنا اأي�صًا لالإم��ارات واملنطقة مو�صحًا اأن 
التطوي��ر عام��ل متك��ني لالبت��كار. و�صدد عل��ى اأهمية توف��ري الأدوات 
واملوارد الالزمة للعاملني بهذا القطاع مبا يوؤ�ص�س القاعدة الأ�صا�صية 
لعتم��اد منه��ج البتكار يف ه��ذه ال�صناعة مبا يعن��ي اأن القطاع يف 
الإمارات ل ي�صتجيب للتغريات بل اأنه يقود التغيري. وو�صف ال�صويدي 
نق��ل مق��ر كلي��ة اإن�صي��اد اإىل �ص��وق اأبوظب��ي العامل��ي باأنه��ا خط��وة 
ا�صرتاتيجي��ة مهمة للكلية وال�ص��وق معًا م�صريا اإىل اأن وجود الكلية يف 
ال�صوق �صيدعم توجه �صوق اأبوظبي العاملي نحو بناء املواهب وتنمية 
راأ���س املال الب�ري يف قط��اع التمويل، ويف املقابل اأ�صبحت ان�صياد 

ع�ص��واً يف جمتم��ع ناب���س باحلي��اة. واأ�ص��اد لودوفي��ك بوي 
ال�صفري الفرن�صي يف الدولة، بالنه�صة الكبرية التي ت�صهدها 

اأبوظب��ي لفت��ًا اإىل اأن اأبوظب��ي اأ�صبحت واح��دة من اأهم 
امل��دن املالية يف الع��امل بف�صل �ص��وق اأبوظبي املايل 

العامل��ي. و�صم��ل ج��دول اأعم��ال املوؤمت��ر جمموع��ة 
جل�ص��ات حواري��ة غطت عدة حم��اور يف مقدمتها 

»ما ه��ي املعايري اجلدي��دة؟« العومل��ة وازدياد 
الهجرة والتغريات التكنولوجية، وانعكا�صاتها 

عل��ى احلكومات وع��امل الأعم��ال.  واأدارت 
اجلل�ص��ة ليلي هوا ف��اجن، اأ�صت��اذ التمويل 

بكلي��ة ان�صي��اد، بح�ص��ور خليف��ة �صامل 
التنمي��ة  املن�ص��وري، وكي��ل دائ��رة 

القت�صادية يف اأبوظبي بالإنابة، 
ومانويل كون، نائب رئي�س اأول، 

ورئي���س ومدير تطوير املكتب 
التنفي��ذي ل�رك��ة �صيمن�س 

املح��دودة يف الإم��ارات، 
كات��اروزي،  ولين��و 

�رك��ة  ع��ام  مدي��ر 
جوج��ل يف ال�رق 

الأو�ص��ط و�صمال 
اأفريقي��ا. واأكد 

خليفة �صامل 

املن�ص��وري، وكيل دائ��رة التنمية القت�صادي��ة يف اأبوظبي اأن العامل 
ي�صه��د تغي��ريات ك��رى يف جم��ال التكنولوجي��ا والتعليم م�ص��رياً اإىل 
اأن��ه من��ذ 10 �صنوات مل يكن اأح��د يتوقع ما يحدث حالي��ًا الأمر الذي 
يحت��م علينا اإعداد اأبنائنا لع��امل جديد خمتلف تكنولوجيا . ولفت اىل 
�رورة تطوير برام��ج التعليم واملهارات الالزمة خلدمة �صوق العمل 
م��ن اليوم لل�صن��وات اخلم�س املقبلة موؤك��داً اأهمية موؤمت��ر ان�صياد يف 
جمع اأ�صحاب القرار مع امل�صتثمرين ملناق�صة اهم املتغريات اخلا�صة 
بالتكنولوجي��ا والتمويل وفر�س ال�صتثمار املتاحة حاليا يف العديد 
م��ن امل�روعات الهامة. ونوه خليفة املن�ص��وري اإىل تنفيذ مبادرات 
خا�صة به��دف تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا للم�صاهمة يف دفع 
ال�صتثم��ار يف الإمارة. وناق�ص��ت اجلل�صة الثانية التنوع والبتكار يف 
ال�ص��وؤون املالي��ة ، اأدارها بيرت زمي�صك��ي، نائب عميد الكلي��ة واأ�صتاذ 
ال�صرتاتيجي��ة  يف  كر�ص��ي  واأ�صت��اذ  اإن�صي��اد،  بكلي��ة  ال�صرتاتيجي��ة 
والبتكار من �ركة اإيلي ليلي اآثار التقدم التكنولوجي وتنوع القوى 
العامل��ة يف املج��ال املايل. كم��ا اأكد خليفة �ص��امل املن�صوري، وكيل 
دائ��رة التنمي��ة القت�صادية يف اأبوظبي عل��ى اأن الدائرة تلقت طلبات 
م��ن م�صتثمري��ن �صعودي��ني لإقام��ة م�صاري��ع �صناعي��ة يف املوؤ�ص�صة 
العامة للمناطق القت�صادية املتخ�ص�صة )زونكورب( ومدينة خليفة 

ال�صناعية )كيزاد(.
وق��ال املن�صوري يف رده عل��ى �صوؤال ل�«البي��ان القت�صادي« تلقينا 
بالفع��ل طلبات وهن��اك اإقبال جيد نظ��راً للحواف��ز والت�صهيالت التي 
اأقرته��ا حكومة اأبوظبي للم�صتثمري��ن ال�صعوديني يف ملتقي الإمارات 
ال�صعودي��ة لالأعم��ال الأول ال��ذي ا�صت�صافته اأبوظبي من��ذ اأ�صبوعني، 
وت�صمن��ت توفري 100 األف مرت مرب��ع للم�صتثمرين ال�صعوديني لفرتة 
�صماح اإيجارية مدتها 3 �صنوات يف الأرا�صي التابعة للموؤ�ص�صة العلية 

للمناطق القت�صادية املتخ�ص�صة .
والت��ي يقيم فيه��ا امل�صتثمر ال�صع��ودي م�روع��ه، وخ�صومات ت�صل 
اىل %15 م��ن قيمة اإيجار املخ��ازن والأرا�صي ال�صناعية واملكاتب 
وحمطات العمل يف مدين��ة خليفة ال�صناعية كيزاد واإعفاء من ر�صوم 
غرف��ة جت��ارة و�صناع��ة اأبوظب��ي وتخ�صي���س نافذة له��م يف مكتب 

اأبوظبي لال�صتثمار.

الرياض _ وكاالت

سنغافورة_ وكاالت

لندن_ وكاالت

طهران_ وكاالت

لوكسمبورغ_ وكاالن

الرياض _ وكاالت
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