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حركة األسهم النقد الدولي يؤيد خطة السعودية 
إلنشاء منطقة تجارية

أول قطار ذكي من دون سكة 
حديدية في الصين

توقعات بنمو الصادرات غير النفطية للكويت

الرقابة المالية تسترد صالحيات طرح األسهم 
في البورصة المصرية

إسبانيا تسجل نموًا اقتصاديًا قويًا 
في الفصل الثالث

اأي��د م�ص���ؤول يف �صن��دوق النقد ال��دويل، الت�أييد 
جت�ري��ة  منطق��ة  لإن�ص���ء  ال�صع�دي��ة  خلط��ة 
و�صن�عي��ة بقيم��ة 500 ملي���ر دولر متت��د عرب 
الأردن وم���ر.  وق�ل جه�د اأزع���ر، مدير اإدارة 
ال���رق الأو�ص��ط يف ال�صن��دوق، اأن خط��ة اإن�ص�ء 
املنطقة قد حتفز التج���رة وتتيح ملنطقة ال�رق 
الأو�صط ال�صتف�دة م��ن م�قعه� كج�ر بني اآ�صي� 
واأفريقي��� .  واأ�ص���ف اأن امل���روع م�ؤ���ر عل��ى 
ع�دة تع���ون اإقليمي اأكرب، "نرى قيمة و�رورة 
للتع�ون الإقليم��ي". وك�ن ويل العهد ال�صع�دي، 

الأمري حمم��د بن �صلم���ن اأعلن الثالث���ء، اإطالق 
م���روع ني�م، وه��� منطقة خ��ص��ة، عب�رة عن 

وجهة حي�ية جديدة تقع �صم�ل غرب اململكة.
لتتف���ق  املنطق��ة اخل��ص��ة  ومت ت�صمي��م ه��ذه 
عل��ى امل��دن الع�ملي��ة الك��ربى من حي��ث القدرة 
التن�ف�صي��ة ومن��ط املعي�ص��ة، اإىل ج�ن��ب الفر�ص 
القت�ص�دية املتمي��زة، اإذ من املت�قع اأن ت�صبح 
للع�مل ب�أ���ره. و�صيتم دعم امل���روع ب�أكرث من 
500 ملي�ر دولر خالل الأع�ام املقبلة من قبل 
اململكة العربية ال�صع�دية، �صندوق ال�صتثم�رات 
الع�م��ة، ب�لإ�ص�ف��ة اإىل امل�صتثمري��ن املحلي��ني 

والع�مليني .

اأطلقت ال�صني م�ؤخرا نظ�م �صكك حديدية م�صتقبلية ي�صم قط�رات بال �صكك 
حديدي��ة وخط�ط افرتا�صية  وو�صفت �صحيفة ال�صع��ب اللكرتونية القط�ر 
ب�ن��ه اول قطر ذك��ي يف الع�مل يعمل على خط�ط �ص��كك حديدية افرتا�صية 
يخرتق �ص�ارع مدينة "ت�ص�ت�ص" ال�ص�خبة يف مق�طعة ه�ن�ن ال�صينية يف 
رحلة جتريبية. ووفق� ل�صحيفة" ديلي ميل" الربيط�نية ف�إن القط�ر ينطلق 

ب�رعة 70 كم 43 ميال يف ال�ص�عة ويحمل م� ل يقل عن ٣٠٠ راكب.
وق��د مت تط�ير نظ�م ال�ص��كك احلديدية، الذي ي�صم��ى ARTاأو نظ�م ال�صكك 
احلديدي��ة للنقل ال�ريع ذات��ي القي�دة، من قبل �رك��ة CRRC ال�صينية 
املح��دودة، الت��ي تعترب واحدة من اأك��رب ال�رك�ت امل�صنع��ة للقط�رات يف 

الع�مل.
و�صيعم��ل هذا القط���ر على ت�ريع عملي��ة النقل الع�م يف مدين��ة ت�ص�ت�ص�، 
الت��ي حتت�صن ح�ايل اربعة ماليني ن�صمة، قبل تعميمه يف اجزاء اخرى من 

ال�صني.
القط���ر، ب�صكل��ه الري��صي الأنيق، ه� هجني من ن���ع م� بني ح�فلة ط�يلة 
وال��رتام التقليدي. لكنه ميكن اأن يحمل رك�ب� اأكرث بكثري من احل�فلة وعلى 

عك�ص الرتام، ف�إنه ل يعمل على م�ص�رات ال�صكك احلديدية احلقيقية.
ويبل��غ ط���ل ال�ص��كك احلديدي��ة غ��ري املرئي��ة 3.75 م��رتا )12.3 قدم���(، 

وتتج�صده� خط�ط منقطة مر�ص�مة على الطريق.

الك�ي��ت  حتق��ق  اأن  اقت�ص���دي  تقري��ر  ت�ق��ع 
الأك��رث اعتم���داً خليجي��ً� على النف��ط ، من�اً يف 
اإيراداته��� غ��ري النفطية بن�صب��ة %4.5 بنه�ية 
الع���م احل���يل 2017، واأن تقف��ز ه��ذه الن�صبة 
اإىل %7 يف 2019. وذك��ر التقري��ر ال�ص���در 
عن معه��د التم�يل ال��دويل، اأن الك�يت بح�جة 
اإىل تن�ي��ع القت�ص���د، وب�لت���يل ف�إن��ه يتعني 
اأن يبق��ى الرتكي��ز عل��ى ا�صتثم���رات القط���ع 
الع�م، وحت�صني بيئة الأعم�ل ومزاولة الأعم�ل 
التج�ري��ة. وتلتزم الك�ي��ت، الع�ص� يف منظمة 
البلدان امل�صدرة للنفط “اأوبك”، ب�تف�ق اأبرمته 
املنظم��ة م��ع املنتجني الكب���ر م��ن خ�رجه�، 
خلف�ص الإنت�ج بنح� 1.8 ملي�ن برميل ي�ميً� 

منذ مطلع ين�ير/ك�ن�ن الث�ين 2017.
وت�ا�ص��ل الك�يت �صخ ملي���رات الدولرات يف 
م�روع���ت حي�ي��ة، يف م�صع��ى لتحفي��ز النم� 
وتن�ي��ع القت�ص�د، ول �صيم� بعد تراجع اأ�صع�ر 
النف��ط ع�ملي� وت�أثري ذلك عل��ى اقت�ص�د الدولة 

اخلليجية.
واأظه��رت بي�ن�ت �ص�درة عن وزارة امل�لية يف 
وقت �ص�بق من اأكت�بر/ ت�رين الأول اجل�ري، 
انح�ص���ر العج��ز امل���يل للك�ي��ت ب�ص��كل كب��ري 
خالل الأ�صه��ر اخلم�صة الأوىل من ال�صنة امل�لية 
احل�لي��ة، التي بداأت يف الأول من ني�ص�ن، ليبلغ 
)273 ملي���ن دولر( يف  دين���ر  83 ملي���ن 
م�ؤ���ر على اإمك�نية حتقي��ق ف�ئ�ص من جديد، 
بع��د اتب���ع الدولة اإج��راءات من �ص�أنه��� تعزيز 

الإيرادات وتر�صيد الإنف�ق.

ق�ل��ت الهيئ��ة الع�م��ة للرق�ب��ة امل�لية يف 
م���ر اأم���ص، اإن جمل���ص اإدارة الهيئة وافق 
على قرارات جديدة ت�صرتد الهيئة مب�جبه� 
�صالحي���ت ك�نت له��� �ص�بقً� فيم��� يتعلق 

بطرح الأ�صهم يف الب�ر�صة.
واأو�صحت الهيئ��ة، يف بي�ن، اأن القرار يلزم 
»ال���رك�ت الت��ي ترغ��ب يف ط��رح اأ�صهمه� 
اأو زي���دة راأ�صم�له��� ب�لت�صجيل لدى الهيئة 
وا�صتيف�ء متطلب�ت حتدي��د القيمة الع�دلة، 
واعتم���د ن�رة الطرح اأو من���ذج الإف�ص�ح 
بغر���ص الط��رح، بح�صب الأح���ال، قبل قيد 
اأوراقه� ب�لب�ر�صة امل�رية«. وك�ن اعتم�د 
ن�رة الطرح لل�رك�ت من �صالحي�ت هيئة 
الرق�ب��ة امل�لية قبل انتق�ل��ه اإىل الب�ر�صة 
خ��الل ال�صن���ات القليل��ة امل��صي��ة، عندم� 

ك�ن �ص�ق الأ�صهم حتت رئ��صة حممد عمران 
ال��ذي ت�ىل رئ��صة هيئة الرق�بة ر�صميً� هذا 
ال�صهر، خلفً� ل�ريف �ص�مي. وق�لت الهيئة، 
يف بي�نه��� اأم���ص، اإنه��� �صتلت��زم »ب�لب��ت 
يف طلب���ت ال���رك�ت خ��الل 15 ي�مً� من 
ا�صتيف���ء اأوراقه� ومتنح ال���رك�ت اأجاًل ل 
يج�وز ال�صهر لإمت�م عملية الطرح والتداول 
ي�صم��ن  م���  وه���  امل�ري��ة،  ب�لب�ر�ص��ة 
عل��م امل�صتثمري��ن بت�قيت�ت الط��رح والقيد 

والتداول ب�صكل اأدق«.
ع��دد  يبل��غ  الب�ر�ص��ة  لبي�ن���ت  ووفق��ً� 
م���ر  ب�ر�ص��ة  يف  املقي��دة  ال���رك�ت 
وب�ر�ص��ة الني��ل لل���رك�ت ال�صغ��رية نح� 
امل�صتثمري��ن  ع��دد  ويبل��غ  �رك��ة،   254
امل�صجل��ني 293 األ��ف م�صتثم��ر، لك��ن عدد 
امل�صتثمرين الن�صطني نح� 80 األف م�صتثمر 

فقط.

اقت�ص�دي��ً�  من���اً  اإ�صب�ني���  �صجل��ت   
ق�ي��ً� يف الف�ص��ل الث�لث م��ن الع�م قبل 
ان��دلع اأزم��ة ك�ت�ل�ني� احل�لي��ة، بح�صب 
م��� اأظهرته بي�ن���ت ر�صمي��ة . وحقق الن�جت 
املحل��ي الجم�يل من���اً بن�صب��ة 0.8 يف املئة 
يف الف��رتة بني مت���ز )ي�لي�( وايل���ل )�صبتمرب( 
ل�»املعه��د  الولي��ة  الرق���م  بح�ص��ب  امل��صي��ني، 

ال�طني لالح�ص�ءات«.
وه��ذه الرق�م ت�ؤك��د ت�ا�ص��ل النم� بع��د ت�صجيله 0.9 
يف املئ��ة يف الف�صل الث���ين و0.8 يف الف�صل الول، فيم� 
ي�صه��د القت�ص�د ال�صب���ين طلب�ت ا�صته��الك ق�ية وازده�ر 

قط�ع ال�صي�حة وطلب�ت ت�صدير ن�صطة.
غري ان البي�ن�ت ل ت�أخذ بع��ني العتب�ر التداعي�ت القت�ص�دية 
لالأزم��ة ال�صي��صي��ة يف ا�صب�ني��� من��ذ تنظيم احلك�م��ة الك�ت�ل�نية 
ا�صتفت���ء عل��ى ال�صتقالل حظرته مدري��د، يف الول من ت�رين الول 

)اأكت�بر( اجل�ري.
وتتم��ص��ى اأرق�م النم��� الف�صلية مع الت�قع�ت احلك�مي��ة. ويتنب�أ البنك 
املرك��زي واحلك�مة بنم� اقت�ص�دي على اأ�ص����ص �صن�ي بن�صبة 3.1 يف 

املئة لهذا الع�م.
ومدري��د واثق��ة م��ن بل���غ ذل��ك اله��دف يف 2017، عل��ى رغ��م الزمة 
الك�ت�ل�ني��ة. لكنه��� ق�م��ت منذ اندلع تل��ك الزمة مبراجع��ة ت�قع�ته� 

لع���م 2017 م��ن 2.6 يف املئ��ة اىل 2.3 يف املئ��ة.
 وتت�قع احلك�مة »تب�ط�ؤاً طفيفً� للطلب�ت املحلية، بنتيجة الثر ال�صلبي 
لأج���اء ال�صك���ك املحيط��ة ب�ل��صع ال�صي��ص��ي احل���يل يف ك�ت�ل�ني�«، 

بح�صب م� ق�لت يف منت�صف ت�رين الول )اكت�بر( اجل�ري.
وح��ذر عدد م��ن امل�ؤ�ص�ص�ت اأخرياً بينه� »�صن��دوق النقد الدويل«، من اأن 
الزم��ة الك�ت�ل�نية، ال�ص�اأ يف ا�صب�ني��� منذ عق�د، �صيك�ن له� تداعي�ت 
�صلبية اذ ان القليم النف�ص�يل الذي يتمتع بحكم �صبه ذاتي ميثل 19 يف 

املئة من اجم�يل الن�جت املحلي للمملكة.
ب��ل اأن وك�لة ت�صني��ف الئتم�ن�ت »ا�ص اند ب��ي غل�ب�ل« ت�قعت دخ�ل 

ك�ت�ل�ني� يف انكم��ص.
وغ���درت ح���اىل 1700 �ركة اقلي��م ك�ت�ل�ني� يف اعق���ب ال�صتفت�ء، 
بينه��� م�رف��� »ك�ي�ص�بن��ك« و»بنك��� �ص�ب�ديل« و���رك�ت اأخرى مثل 

»غ�ز ن�ت�رال« و»ابريتي�ص«.
م��ن ج�نبه� ق�ل »وك�ل��ة الح�ص�ءات« )اين��ي( ان الت�صخم يف ا�صب�ني� 
تراج��ع قلي��اًل يف ت�ري��ن الول )اكت�ب��ر( اجل���ري اإىل 1.7 يف املئ��ة، 
مق�رن��ة ب��� 1.8 يف املئ��ة يف ايل�ل )�صبتم��رب( امل��ص��ي نتيجة تراجع 

ا�صع�ر ال�ق�د.

صندوق النقد يتوقع انخفاض النمو في الخليج إلى 0.5% خالل 2017 بسبب النفط

ذك��ر �صندوق النقد الدويل الثالث�ء اإن��ه يت�قع اأن ي�صل 
النم��� الكلي يف دول جمل�ص التع�ون اخلليجي اإىل اأدنى 
م�صت�ي�ته على الإطالق عند 0.5 ب�ملئة يف 2017 مع 
تخفي���ص الإنت���ج النفطي طبق��� لالتف�ق ال��ذي تق�ده 
منظم��ة اأوب��ك، عل��ى اأن يرتف��ع جم��ددا يف 2018 اإىل 

2.2 يف املئة.
وحققت دول اخلليج من���ا قدره 2.2 ب�ملئة يف 2016 

وفق� لبي�ن�ت ال�صندوق.
وذك��ر ال�صندوق يف تقرير اأن م��ن املت�قع تع�يف النم� 
غ��ري النفط��ي يف دول املجل�ص اإىل ح���ايل 2.6 ب�ملئة 
يف 2017 ث��م 2.4 ب�ملئة يف 2018 مق�رنة مع 1.8 
ب�ملئة يف 2016 ”نتيجة لتب�ط�ؤ وترية ال�صبط امل�يل 

ب�ج��ه ع���م“. وتخف���ص دول منظمة البل��دان امل�صدرة 
للب��رتول )اأوبك( ومنتج���ن اآخرون اإنت���ج النفط بنح� 
1.8 ملي���ن برمي��ل ي�مي��� م��ن ين�ير ك�ن���ن الث�ين 
2017 وحتى م�ر���ص اآذار 2018. ويدر�ص املنتج�ن 
متدي��د التف���ق بعد م�ر���ص اآذار وذل��ك يف اجتم�ع من 
املقرر انعق�ده يف فيين� يف 30 ن�فمرب ت�رين الث�ين.

وي�ص��م جمل�ص التع�ون اخلليجي اأربعة اأع�ص�ء يف اأوبك 
ه��م ال�صع�دي��ة والك�ي��ت والإم���رات العربي��ة املتحدة 
وقط��ر وبلدي��ن غ��ري ع�ص�ي��ن ب�ملنظم��ة هم��� �صلطنة 
عم�ن والبحرين. وق�ل ال�صندوق يف تقرير ح�ل منطقة 
ال���رق الأو�صط و�صم�ل اأفريقي� واأفغ�ن�صت�ن وب�ك�صت�ن 
اإن �صع��ف اأ�صع���ر النفط ا�صتمر رغم متدي��د العمل بقرار 
خف���ص اإنت���ج اأوب��ك، م�ص��ريا اإىل اأن البل��دان امل�صدرة 
للنف��ط ت�ا�ص��ل ”التكيف مع ه��ذه الأ�صع���ر املنخف�صة 

الت��ي اأ�صعفت النم� و�ص�هم��ت يف حدوث عجز كبري يف 
امل�لية الع�مة واحل�ص�ب اخل�رجي“.

واأ�ص���ف اأنه يف �ص�ء انخف��ص اأ�صع���ر النفط “ا�صتدت 
ح�ج��ة البل��دان امل�صدرة للنف��ط يف املنطق��ة للحد من 
تركيزه� على اإع�دة ت�زيع الإيرادات النفطية من خالل 

الإنف�ق على القط�ع الع�م ودعم الط�قة.
”لتحقيق هذا الهدف و�صعت هذه البلدان ا�صرتاتيجي�ت 
طم�حة لتن�ي��ع الن�ص�ط القت�ص�دي ولك��ن اآف�ق النم� 
مت��صط��ة الأج��ل ل ت��زال دون املت��صط���ت الت�ريخية 
نظ��را لإج��راءات ال�صبط امل���يل اجل�رية. وه��ذه الآف�ق 
ال�صعيف��ة للنم��� تلقي مزي��دا من ال�ص�ء عل��ى �رورة 
التعجي��ل بتنفيذ الإ�صالح�ت الهيكلي��ة اأي�ص�“. وتعتمد 
دول اخللي��ج بق�ة على اإيرادات �ص���درات النفط والغ�ز 
لتم�يل امل�ازنة وبرامج الإنف�ق الع�م. واأجرب انخف��ص 

اأ�صع���ر النف��ط خ��الل ال�صن���ات الث��الث الأخ��رية لنح� 
ن�صف م�صت�ي���ت 2014 دول اأوب��ك وبع�ص املنتجني 
امل�صتقل��ني على خف�ص الإنت���ج للتخل�ص من تخمة يف 
املخزون���ت ودعم الأ�صع���ر بعد اأن ت���ررت م�ازن�ت 

تلك الدول ب�صدة جراء انخف��ص الأ�صع�ر.
واتخ��ذت دول اخللي��ج ب�صفة ع�مة تداب��ري تق�صفية من 
بينه��� خف���ص الدعم والإنف���ق الع�م وفر���ص �رائب 

لتقلي�ص عجز امل�ازنة.
ويف م���ر، ذك��ر �صن��دوق النقد اأن��ه يت�ق��ع اأن جتذب 
الب��الد املزيد من ال�صتثم���رات الأجنبية املب��رة واأن 
تزي��د �ص�دراته��� ”نتيج��ة تع���مي �صعر ال���رف ورفع 
القي���د املفرو�صة على النقد الأجنب��ي وتطبيق ق�ن�ين 

ال�صتثم�ر ومنح تراخي�ص املن�ص�آت ال�صن�عية“.
ك�ن��ت وزارة ال�صتثم���ر امل�ري��ة ق�ل��ت يف اأغ�صط���ص 

اآب اإن م��ن املت�قع و�ص���ل تدفق�ت ال�صتثم�ر الأجنبي 
املب����ر خ��الل ال�صن��ة امل�لي��ة 2018-2017 الت��ي 
بداأت يف الأول من ي�لي� مت�ز اإىل اأكرث من 10 ملي�رات 

دولر.
وق�ل��ت وزيرة ال�صتثم�ر �صحر ن�ر هذا ال�صهر اإن م�ر 
اجتذبت ا�صتثم�رات اأجنبي��ة مب��رة بقيمة 7.9 ملي�ر 

دولر يف ال�صنة امل�لية امل��صية.
وق���ل ال�صندوق يف تقريره ي�م الثالث�ء اإن معدل النم� 
يف م�ر خالل 2017-2016 زاد كثريا عن ت�قع�ته 
”مم� يعك�ص ال�صي��ص�ت الرامية اإىل مع�جلة الختاللت 
القت�ص�دي��ة الكلي��ة يف �صي�ق الربن�مج ال��ذي و�صعته 

ال�صلط�ت واملدع�م ب�تف�ق مع �صندوق النقد الدويل“.
وبل��غ مع��دل النم��� 4.2 يف املئ��ة يف ال�صن��ة امل�لي��ة 
2017-2016. وك�ن �صن��دوق النقد ت�قع يف اأبريل 

ني�ص���ن امل��صي اأن ي�صل من� الن���جت املحلي الإجم�يل 
احلقيقي يف م�ر اإىل 3.5 ب�ملئة يف 2016-2017.
ح��ررت م�ر �صع��ر ���رف اجلنيه يف ن�فم��رب ت�رين 
الث���ين 2017 يف اإط���ر برن�م��ج اإ�ص��الح اقت�ص���دي 
مرتب��ط بح�ص�ل م���ر على قر�ص مدته ث��الث �صن�ات 
بقيم��ة 12 ملي���ر دولر م��ن �صن��دوق النق��د. وته��دف 
الإ�صالح�ت اإىل اإنع��ص القت�ص�د الذي ت�رر كثريا من 
نق���ص العملة ال�صعبة وال�صتثم���ر يف اأعق�ب انتف��صة 

اأط�حت بح�صني مب�رك من احلكم. 2011 التي 
و�صمل��ت الإ�صالح���ت زي���دة اأ�صع���ر الط�ق��ة وال��دواء 
وحترير �صعر ال�رف واإق��رار ق�انني جديدة لال�صتثم�ر 
واخلدمة املدني��ة وتعديالت على ق�ن�ن �ريبة الدخل 
واإقرار ق�ن�ن �ريبة القيمة امل�ص�فة وامل�افقة مبدئي� 

على ق�ن�ن لالإفال�ص.

تعاون مصري إماراتي إلنشاء محطتين للطاقة المتجددة

ق���ل مع���يل الدكت���ر، حمم��د �ص�ك��ر وزي��ر الكهرب���ء امل���ري ، اإن 
احلك�م��ة امل�ري��ة اأجن��زت جمي��ع العق���د وال�صت�ص���رات املت�صلة 

بعملي�ت الدعم الفني وتنفيذ مف�عل »ال�صبعة«، م��صحً� اأن 
املف�ع��ل والذي ي�صم 4 حمط���ت �صينتج 4800 ميج�واط 
و�صيدخ��ل اأول مف�عل اخلدمة بعد 8 �صن�ات، م�صرياً اإىل اأن 

م���ر ت�صهد ح�ليً� نه�ص��ة ه�ئلة وتغرياً كبرياً يف جم�ل 
اإنت�ج الط�قة.

واأ�ص���ف، اأن منظ�م��ة الط�قة ت�صم��ل النقل والإنت�ج 
والت�زيع والت�أمني، كم��� اأن م�ر تعمل ح�ليً� على 
اإن�ص���ء 3 حمط���ت كربى لإنت�ج الط�ق��ة ب�لتع�ون 

م��ع �رك��ة �صيمن���ص الع�ملية، كم� ب��داأ العمل يف 
اأكرب م�روع لإنت�ج الط�ق��ة ال�صم�صية يف الع�مل 

بقدرة 2000 ميج�واط يف حمطة واحدة.
وق���ل: اإن ن�صب��ة الإجن���ز بلغ��ت %95 وم��ن 
التج���ري م��ن حمط���ت  الت�صغي��ل  املت�ق��ع 
�صيمن�ص اعتب���راً من ال�صه��ر املقبل، وك�صف 

عن تع�ون م�ري اإم�راتي، لإن�ص�ء حمطة 
للري���ح وحمط��ة �صم�صي��ة لإنت���ج الط�قة 
املتج��ددة، كم� تق�م م���ر بزي�دة عدد 

املح�لت بقدرة 500 كيل�ف�لت بنح� 
18 حم���ل  اإىل  اإ�ص�ف��ة  17 حم���ًل، 
ح�ليً�، كم� يج��ري العمل ح�ليً� على 

الرب��ط الكهرب�ئ��ي م��ع ال�صع�دي��ة، 
و�ص�ف يتم حتديد املق�ول يف �صهر 

دي�صمرب املقبل.
كم��� اأن�ص���أت م���ر خط��ً� عل��ى 
للرب��ط  ال�صم���يل  ال�ص�ح��ل 
الكهرب�ئ��ي مع �صم���ل اأفريقي� 

كيل�ف�ل��ت،   500 بق��درة 
ومت ت�قي��ع مذك��رة تف�ه��م 

ال���رك�ت  اإح��دى  م��ع 
لدرا�صة خط  املتخ�ص�ص��ة 
رب��ط م�ئ��ي يتع�مل مع 

اأن  وك�ص��ف  قرب���ص، 
ال�صتثم�رات  اإجم���يل 
الط�ق��ة  قط���ع  يف 

ب��صتثن�ء  املتجددة 
ال�صم�صي��ة  الط�ق��ة 
بل��غ 483 ملي���ر 

جنيه، واأن م�ر 
�ص�ق��ً�  تن�ص��ئ 
منظمة لتج�رة 

 ، ء ب��� لكهر ا
فتح��ت  و
ل  جم���

ال�صتثم�ر 
الع�مل��ي 
لإن�ص���ء 

حمط���ت الط�ق��ة وبيعه��� ب�ص���رة مب����رة للم�صتهل��ك وا�صتخ��دام 
ال�صب��ك�ت الت��ي اأن�ص�أته��� الدولة لنقل وت�زي��ع الط�قة. ولف��ت اإىل اأن 
العم��ل يج��ري ح�ليً� م��ع دولة الإم���رات لإنت�ج الكهرب���ء من ط�قة 

الري�ح وط�قة ال�صم�ص، �صمن م�ص�ريع م�صرتكة.

أبو ظبي_ وكاالت

الرياض_ وكاالت

بكين¬_ وكاالت

الكويت_ وكاالت

القاهرة_ وكاالت

مدريد_ وكاالت

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

واشنطن_ وكاالت


