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حركة األسهم بهدف إعادة التوازن إلى األسواق...
أوبك تدرس "قرارات استثنائية" لمنتجي النفط

الكويت: شركة "كوفبك" تبدأ إنتاج الغاز 
الطبيعي المسال في أستراليا

مصرفيون: إعادة قروض قطر تظهر 
الصعوبات التي تواجهها البنوك الدولية

الجزائر تطبع عملة جديدة رغم 
التحذيرات

ق��ال حمم��د �سنو�س��ي باركين��دو الأم��ن الع��ام 
وكباراملنتج��ن  املنظم��ة  اإن  اأوب��ك،  ملنظم��ة 
الإج��راءات  "بع���ض  يتخ��ذون  ق��د  الآخري��ن 
الت��وازن  لإع��ادة  الق��ادم  الع��ام  ال�ستثنائي��ة" 
اإىل �س��وق النف��ط. واأ�س��اف باركين��دو يف حديث 
اىل ال�سحافي��ن خ��ال منت��دى الطاق��ة الهندي 
ال��ذي تنظم��ه �س��را وي��ك يف نيودله��ي، "هن��اك 
تواف��ق متزايد...عل��ى اأن عملي��ة اإع��ادة الت��وازن 
تت��م. نحق��ق تدريجًيا ولكن ب�سكل مط��رد اأهدافنا 
امل�سرتك��ة والنبيل��ة". وتاب��ع: "لتعزي��ز ذل��ك يف 
الع��ام الق��ادم، رمبا يتم اتخاذ بع���ض الإجراءات 
ال�ستثنائي��ة بهدف ا�ستعادة ه��ذا ال�ستقرار على 
اأ�سا���ض م�ست��دام مي�سي قدًما". وق��ال اإن منتجي 
نف��ط اآخرين قد يح�رضون اجتم��اع اأوبك يف 30 
نوفم��ر. واأ�س��اف اأن امل�س��اورات جاري��ة ب�ساأن 
متدي��د اتف��اق خف���ض اإنت��اج اأوب��ك مل��ا بعد 30 
مار���ض. وينتهي اأج��ل التفاق امل��رم بن اأوبك 
ورو�سي��ا ومنتج��ن اآخرين على خف���ض الإنتاج 
نح��و 1.8 مليون برميل يومي��ًا يف مار�ض. وقال 
باركين��دو اإن��ه غر قلق م��ن زيادة اإنت��اج النفط 
والغ��از ال�سخ��ري يف الوليات املتح��دة. وتابع 
"اإنه��ا �سوق كبرة والطلب ق��وي جًدا. فيما بن 
الن�س��ف الأول والن�س��ف الث��اين هذا الع��ام، منا 
الطل��ب بنحو ملي��وين برمي��ل يوميًا، وه��ذا قوي 
للغاي��ة. "لذا كل فرد لدي��ه دور ليوؤديه". من جهة 
اأخ��رى، قال وزي��ر الطاق��ة الإمارات��ي �سهيل بن 
حممد املزروع��ي، اإنه ياأمل باأن ُيجمع املنتجون 

عل��ى متدي��د اتف��اق خف���ض اإنت��اج النف��ط ال�سهر 
املقبل. واأجاب يف اأبو ظبي، حن �سئل عن اإمكان 
متديد اتف��اق تقلي�ض الإنت��اج: »ناأمل باأن يكون 
اجتم��اع نوفمر جي��داً واأل تكون هن��اك �سعوبة 
كب��رة يف التو�سل لإجم��اع«. وتوقع اأن تتعافى 
�سوق النف��ط يف الن�سف الثاين م��ن ال�سنة. و�سئل 
عم��ا اإذا كان اأع�س��اء ج��دد �سين�سم��ون لاتفاق 
ه��ذه امل��رة، فاأج��اب: »كل �س��يء مط��روح عل��ى 
الطاول��ة«. من جه��ة اأخرى، اأفاد بي��ان للحكومة 
الهندي��ة باأن »اأرامكو ال�سعودية« اأطلقت م�رضوعًا 
بالق��رب من العا�سم��ة نيودلهي، م��ع �سعي اأكر 
م�س��در للنف��ط يف الع��امل لا�ستفادة م��ن زيادة 
الطلب وال�ستثمار يف ثالث اأكر م�ستهلك عاملي. 
وعلق وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، الذي 
افتت��ح الوحدة املحلية م��ع الرئي���ض التنفيذي ل� 
»اأرامك��و« اأم��ن النا���رض، قائًا اإن ه��ذه اخلطوة 
»�رضاك��ة  �س��وب  الطري��ق  متهي��د  يف  �ست�ساع��د 
ب��ن  والغ��از«  النف��ط  ا�سرتاتيجي��ة يف قطاع��ي 
البلدي��ن. واأ�سار اإىل اأن »اأرامكو ال�سعودية« د�سنت 
من خال وحدتها »اأرامكو اآ�سيا الهند« ح�سورها 
الر�سم��ي يف الهند العام املا�س��ي، واأن نيودلهي 
ت�سع��ى اإىل احل�س��ول عل��ى اأ�سع��ار معقولة ل�رضاء 
النفط من دول منظمة »اأوبك«، كما اأكد برادان اأن 
نيودله��ي ملتزمة باتفاق باري���ض للمناخ املرم 
ع��ام 2015. وت�ستثم��ر »اأرامك��و« يف م�س��ايف 
تكرير يف اأ�سواق رئي�سية، حل�سد الزبائن قبل طرح 
عام اأويل العام املقبل، و�ستتطلع الوحدة الهندية 
اإىل فر���ض لا�ستحواذ عل��ى ح�س�ض يف م�ساريع 

للتكرير والبرتوكيماويات يف الباد.

لا�ستك�ساف��ات  الكويتي��ة  ال�رضك��ة  اأعلن��ت 
البرتولي��ة اخلارجي��ة كوفبك، التابع��ة ملوؤ�س�سة 
البرتول الكويتية، الإثنن، بداية الإنتاج يف اأول 
ا�ستثمار عاملي له��ا يف م�ساريع الغاز الطبيعي 
امل�س��ال، يف م���رضوع ويت�ستون للغ��از الطبيعي 
يف اأ�سرتالي��ا.  ونقل��ت وكال��ة الأنب��اء الكويتية 
رئي���ض  وامل��اء،  والكهرب��اء  النف��ط  وزي��ر  ع��ن 
جمل���ض اإدارة موؤ�س�سة الب��رتول الكويتية ع�سام 
عبداملح�س��ن امل��رزوق اأن "ما حتق��ق من جناح 
يف جمال ال�ستك�س��اف، والتطوير، وال�ستحواذ، 
ُيثب��ت عل��ى نح��و جل��ي ال��دور املح��وري الذي 
تنه�ض به �رضكة كوفبك لتاأمن وتكري�ض تواجد 
عاملي ملمو�ض ل�سناعة النفط الكويتية، وتوفر 
حل��ول ومزي��د م��ن التن��وع يف م�س��ادر الطاقة 
التنفي��ذي  الرئي���ض  واأو�س��ح  الكوي��ت".  لدول��ة 
ل�رضك��ة كوفب��ك ال�سيخ نواف �سع��ود ال�سباح اأن 
"هذا الإجناز التاريخي يعد نقطة حتول مف�سلية 
بالن�سبة ل�رضكة كوفبك، وي�سهم اإىل حد كبر يف 
حتقيق الأه��داف ال�سرتاتيجية لل�رضكة". واأ�سار 

اإنتاج��ًا  �سيوف��ر  ويت�ست��ون  "م���رضوع  اأن  اإىل 
�سخم��ًا وثابت��ًا اإىل جانب تدفق��ات نقدية قوية 
على مدى العقدين القادم��ن". ُيذكر اأن ال�رضكة 
الكويتي��ة كوفب��ك م��ن ال���رضكاء املوؤ�س�سن يف 
م���رضوع ويت�ست��ون للغ��از الطبيع��ي امل�سال يف 
اأ�سرتاليا، عر عملياته��ا ال�ستك�سافية الناجحة 
يف 2008 ومبوجبه��ا اكت�سف��ت كميات �سخمة 
من الغاز، يف م���رضوع ويت�ستون للغاز الطبيعي 
امل�س��ال. وتعد كوفبك الت��ي متلك %13.4 ثاين 
اأك��ر �رضي��ك يف امل���رضوع بعد �رضك��ة �سيفرون 
اأ�سرتالي��ا، التي ُت�سغل للم���رضوع. وت�سل الطاقة 
الق�س��وى خلطي الإنت��اج يف ويت�ستون اإىل 8.9 
ملي��ون طن م��رتي من الغ��از الطبيع��ي امل�سال 
�سنويًا، �سُت�سدر مبا���رضة للعماء، فيما �سيكون 
بع�سه��ا متاح��ًا للت�سدي��ر للكوي��ت. وتاأ�س�س��ت 
كوفب��ك من قب��ل موؤ�س�سة الب��رتول الكويتية يف 
1981، وتت��وىل ا�ستك�س��اف، وتطوي��ر، واإنتاج 
النفط، والغ��از الطبيعي خ��ارج الكويت. وتن�سط 
حاليًا يف 14 بلداً، وتتوزع اأن�سطتها وعملياتها 
التي ت�س��م 54 م�رضوعًا يف جمال ال�ستك�ساف، 

والإنتاج يف العامل.

 
متوي��ل  اإع��ادة  اأن  م�رضفي��ون  اأك��د 
قر���ض جممع بقيم��ة 570 ملي��ون دولر 
لفاينان���ض بن��ك الرتكي، اململ��وك لبنك قطر 
الوطن��ي، اأظه��رت ال�سعوب��ات املتزاي��دة التي 
تواجهه��ا البن��وك الدولية وهي حت��اول اأن تبقى 
عل��ى احلي��اد يف النزاع ب��ن قط��ر وجرانها. ومن 
املنتظ��ر اأن يخت��ر اأي�س��ا قر�ض لبنك قط��ر الوطني، 
اأك��ر م�رضف يف منطقة اخللي��ج، بقيمة ثاثة مليارات 
دولر ويحت��اج اإىل اإع��ادة متويل قب��ل ا�ستحقاقه يف اآذار 

2018، ال�سوق قريبا مع ا�ستمرار الأزمة بدون حل.
وحتاول البنوك الدولية احلفاظ على العاقات مع طريف النزاع 
اخلليجي، منذ فر�ست ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة 
والبحري��ن وم���رض قي��ودا عل��ى ال�سف��ر والتج��ارة مع قط��ر متهمة 
اإياه��ا بدعم الإرهاب، وهو ما تنفي��ه الدوحة. وتواجه البنوك الدولية 
�سغوطا متزايدة لانحياز اإىل اأحد اجلانبن مع اتخاذ ال�سعودية ودولة 
الإم��ارات منحى اأك��ر ت�سددا م�سعدت��ن من �سغوطهم��ا. وقال م�رضيف 
م��ن البحرين اإن "البنوك الدولي��ة التي لها عمليات يف دول النزاع تتوخى 
احل��ذر وحتاول اإبق��اء العاقات مفتوحة مع كا اجلانب��ن. هذا اأمر �سعب 

يف الوقت احلا�رض مع قول دولة الإمارات اإما اأن تكون معنا اأو �سدنا".
وتواج��ه امل�س��ارف الن�سط��ة يف اإقرا���ض املنطقة، وم��ن بينه��ا �ستاندرد 
ت�سارت��رد واإت�ض.اإ�ض.بي.�س��ي وبن��ك اأوف اأمري��كا مري��ل لين���ض، �سغوطا 

متنامية لانحياز اإىل اأحد طريف النزاع.
فقد قام بنك �ستاندرد ت�سارترد برتتيب اإ�سدار �سندات فورموزا بقيمة 630 
ملي��ون دولر لبن��ك قط��ر الوطني يف منت�س��ف اأيلول حي��ث كان ي�ستهدف 

امل�ستثمرين التايوانين.
وق��ال م�رضيف ث��ان اإن "بنوك الإمارات ل يجن جنونه��ا عندما ترى بنكا 

يدعم عميا قطريا".
واأ�سبح��ت بع�ض البنوك اأق��ل ا�ستعدادا للم�ساركة ب�س��كل علني يف قرو�ض 
لقط��ر اأو قرو���ض مرتبطة بها بناء عل��ى ذلك وتف�س��ل الإقرا�ض من خلف 
ال�ستار. وقال م�رضيف كبر يف بنك اأمريكي "ل نريد اأن نقدم قرو�سا لقطر 
ب�س��كل علني، فرمبا نقدم على �سفقات ثنائية اأو خا�سة، لكن ل �سيء على 
امل��اأ". وتواج��ه امل�س��ارف الدولية، التي متل��ك قطر ح�س�س��ا فيها، ومن 
بينه��ا كري��دي �سوي�ض ودويت�سه بن��ك وباركليز، �سغوط��ا متزايدة وهو ما 
ق��د ي�س��كل مع�سلة له��ا. وقال امل���رضيف الأمريكي "رمبا ي��رز مع�سكران، 
مع�سك��ر م�رضيف �سع��ودي واإماراتي والآخر قطري. ناأم��ل األ ت�سل الأمور 
اإىل ه��ذا احلد".  وتدي��ر كوفبك عملياتها من مكتبه��ا الرئي�سي يف الكويت، 
وعر مكاتب الإقليمي��ة يف اأ�سرتاليا، وكندا، وال�سن، وم�رض، واإندوني�سيا، 

وماليزيا، وهولندا، والرنويج، وباك�ستان.

 

اأعط��ى جمل�ض الن��واب اجلزائري ال�س��وء الأخ�رض للحكومة م��ن اأجل اللجوء 
اإىل طب��ع العملة، ع��ر امل�سادقة على تعديل قانون النق��د والقر�ض، بالرغم 
م��ن حتذيرات املعار�سة واخلراء م��ن الت�سخم. حيث ي�سمح القانون املعدل 
لبن��ك اجلزائ��ر )املرك��زي( "ب�سف��ة ا�ستثنائية وخ��ال م��دة اأق�ساها خم�ض 
�سن��وات، بال���رضاء املبا�رض لل�سندات ال�سادرة عن اخلزين��ة العمومية" بق�سد 
متويل ت�سديد الدين العمومي الداخلي ومتويل ال�ستثمار، بح�سب ما جاء يف 
م�رضوع القانون. ويهدف هذا الإجراء اإىل "تطبيق برنامج اإ�ساحات هيكلية 
يف القت�س��اد وامليزاني��ة" للو�س��ول م��ع نهاية اخلم���ض �سن��وات اإىل اإعادة 
توازن��ات اخلزين��ة العمومية ومي��زان املدفوعات. ومل يت��م الإعان بعد عن 
برنام��ج الإ�ساحات الهيكلية التي تعت��زم احلكومة تطبيقها. وبح�سب وزير 
املالي��ة عبد الرحمن راوي��ة فاإن مر�سوما رئا�سيا �سي�س��در لتف�سيل برنامج 
الإ�ساح��ات. وقررت احلكوم��ة اجلزائرية مواجهة تراج��ع مداخيلها ب�سبب 
انهي��ار اأ�سعار النفط من��ذ 2014 بطبع العملة ل�سد العجز يف امليزانية، الذي 
بلغ %13،7 من اإجمايل الناجت املحلي �سنة 2016. وا�ستهلكت اجلزائر كل 
مدخراته��ا م��ن �سندوقها ال�سيادي كم��ا ا�ستخدمت ن�س��ف احتياطاتها من 
العملة املمولة بن�سبة %95 من مبيعات النفط. وتقل�ض هذا الحتياطي اإىل 
نح��و الن�س��ف خال ثاث �سنوات، فانتقل م��ن 195 مليار دولر يف مار�ض 

102 مليار دولر يف �سبتمر املا�سي. اإىل   2014

إنجاز التحول الرقمي في الشارقة بحلول عام 2020

تنج��ز اإمارة ال�سارقة عملية التح��ول الرقمي بحلول عام 
العامة لاإم��ارة، ومواكبة  2020 وف��ق ال�سرتاتيجي��ة 
روؤي��ة 2020 لاإم��ارات، ح�س��ب ال�سي��خ خالد ب��ن اأحمد 
ب��ن �سلط��ان القا�سم��ي املدي��ر الع��ام لدائ��رة احلكوم��ة 
ت�رضي��ح  يف  وق��ال  ال�سارق��ة.  اإم��ارة  يف  الإلكرتوني��ة 
�سحف��ي، عل��ى هام���ض م�سارك��ة ال�سارق��ة يف جيتك���ض 
اأم���ض: حكوم��ة ال�سارق��ة موج��ودة يف معر���ض  بدب��ي 
جيتك���ض وحت��ت مظلته��ا 48 جهة واجله��ات املوجودة 
تواك��ب التح��ول الرقم��ي القائ��م يف الإم��ارة، وكل جهة 
عنده��ا فعالياتها وانطاقاتها الت��ي تو�سل الإمارة اإىل 
حتقي��ق الإ�سرتاتيجية العامة، وقد اأن�س��اأت جلنة التحول 
الرقم��ي من��ذ �سه��ر ويراأ�سه��ا ال�سي��خ فاه��م ب��ن �سلطان 
القا�سم��ي رئي�ض دائرة العاق��ات احلكومية يف ال�سارقة، 

وحت��ت مظلت��ه 12 رئي���ض دائ��رة، ودور اللجن��ة اإجن��از 
التح��ول الرقم��ي بحل��ول ع��ام 2020. واأ�س��اف: »كلنا 
نعم��ل حتت مظلة حكومة الإم��ارات، ونواكب املتطلبات 
الحتادية، ف��دور احلكوم��ة الإلكرتوني��ة، بالإ�سافة اإىل 
جلن��ة التحول الرقمي ه��و العمل لتحقي��ق روؤية 2020، 
واأح��دث �سيء نعم��ل عليه هو الدخ��ول املوحد للخدمات 
عل��ى م�ست��وى الإم��ارات«. وك�سف��ت 48 دائ��رة حكومية 
تابع��ة لإم��ارة ال�سارقة، خ��ال م�ساركته��ا يف فعاليات 
معر���ض اأ�سبوع جيتك���ض للتقنية 2017، ع��ن باقة من 
التطبيق��ات واخلدم��ات الإلكرتوني��ة والرقمي��ة املبتكرة 
واملط��ورة، واأطلق��ت اأك��ر م��ن 13 تطبيق��ًا ذكي��ًا، و6 
مواقع اإلكرتونية جديدة وحمدث��ة، والعديد من اخلدمات 
الت��ي تط��رح لأول م��رة اأو تل��ك الت��ي �سه��دت تطوي��رات 
جذري��ة، وتن�سج��م التطبيق��ات واخلدم��ات اجلدي��دة مع 
�سع��ار »التاريخ والت�سال« الذي يرفع��ه جناح ال�سارقة 

امل�س��ارك يف املعر�ض. وق��ال ال�سيخ خالد ب��ن اأحمد بن 
�سلط��ان القا�سم��ي: »تاأتي م�سارك��ة ال�سارقة باملعر�ض؛ 
به��دف التعريف باأحدث التوجهات التقنية التي تتبناها 
املوؤ�س�س��ات والهيئات واجلهات احلكومي��ة املختلفة يف 
الإم��ارة عل��ى نطاق وا�س��ع، واأي�سًا لاط��اع على اأجنح 
التج��ارب احلكومي��ة للم�سارك��ن يف املعر���ض يف ه��ذا 
املج��ال، وهو م��ا يوؤكد عل��ى م�ساع��ي الإم��ارة احلثيثة 
لتحقيق التنمية امل�ستدامة، وتعزيز دمج التقنية احلديثة 
يف خمتلف نواحي احلي��اة« واأ�ساف: »ت�سكل التطبيقات 
واخلدمات واملواقع اجلديدة التي �ستك�سف عنها دوائرنا 
املحلية خال اأيام املعر�ض ر�سالة وا�سحة حول اجلهود 
املبذول��ة لتعزيز التكامل احلكومي يف ال�سارقة، والرغبة 
احلقيقي��ة لدى جميع الدوائ��ر يف امل�سي قدمًا يف تقدمي 
اأرقى اخلدمات واأحدثها جلميع القاطنن يف الإمارة، مبا 
يدع��م نه�ستنا الرقمية ويحفزه��ا«. واأو�سح ال�سيخ خالد 

بن اأحمد القا�سمي اأن »)اإلكرتونية ال�سارقة( �سرتكز خال 
احل��دث على عر�ض نتائج روؤيتها ال�ساملة لدعم منظومة 
العمل احلكومي يف الإم��ارة، من خال الربط الإلكرتوين 
ب��ن خمتلف اجله��ات والدوائر املحلي��ة، ودعم موثوقية 
الت�سال واأمان ال�سبكات، كما �سنعر�ض ال�سرتاتيجيات 
املتبع��ة لدينا لرقمنة اخلدم��ات احلكومية، والهادفة اإىل 
تعزي��ز تناف�سية الإمارة اإقليميًا ودولي��ًا، وجعلها واحدة 
م��ن اأف�سل املدن للعي�ض يف الع��امل«. وتابع املدير العام 
ل�»اإلكرتونية ال�سارقة«: »فيما يتعلق بجناح ال�سارقة يف 
املعر���ض، ا�ستلهمن��ا ت�سميم��ه الفريد م��ن الإرث الغني 
ال��ذي متلك��ه الإم��ارة، ل�سيم��ا منطق��ة مليح��ة الأثرية، 
وربطن��ا ذل��ك بتعاقب الأجي��ال على مر الزم��ن، وتوطيد 
العاق��ات بينه��ا، حت��ى اأ�سب��ح احلر�ض عل��ى التوا�سل 
البّن��اء ميزة لإن�س��ان الإمارات، وهذا م��ا يو�سح العاقة 
ب��ن الت�سمي��م و�سع��ار اجلن��اح )التاري��خ والت�س��ال(، 

والي��وم ي�ستم��ر التوا�سل والت�س��ال بن خمتل��ف اأفراد 
املجتمع مدفوعًا بنه�ستنا الرقمية التي ت�سود ال�سارقة«. 
وك�سف��ت اأكادميي��ة العل��وم ال�رضطي��ة يف املعر���ض ع��ن 
موقعه��ا الإلك��رتوين اجلدي��د، كم��ا تط��رح هيئ��ة الإمناء 
التج��اري وال�سياحي تطبيقًا ذكي��ًا يتيح جتربة املاب�ض 
الإماراتي��ة الرتاثية بتقنية الواق��ع الفرتا�سي، وطرحت 
دائ��رة التخطي��ط وامل�ساح��ة تطبيق »حتدي��د الر�سيف«، 
ال��ذي يتي��ح اإ�س��دار �سهادة حتدي��د الر�سي��ف من خاله 
وت�سل��م املعامل��ة يف اأ���رضع وق��ت، اأم��ا دائ��رة اخلدمات 
الجتماعي��ة فتك�سف عن جهاز لتطوي��ر امل�سي والتوازن 
لكب��ار ال�س��ن يعتمد عل��ى املعلوم��ات التفاعلي��ة ما يعد 
تطوي��راً لأ�سالي��ب الع��اج التقليدية، فيم��ا يوقع كل من 
»اإلكرتوني��ة ال�سارقة« ومرك��ز ال�سارقة لري��ادة الأعمال 
»���رضاع« اتفاقي��ة لتعزي��ز التع��اون امل�س��رتك بينهم��ا. 
وعر�ست جامعة ال�سارق��ة برناجما تطوعيا لتكنولوجيا 

املعلوم��ات، بالإ�ساف��ة اإىل اإطاقه��ا بواب��ة اإلكرتوني��ة 
وتطبيق��ًا ذكي��ًا للخريج��ن، اأما دائرة �س��وؤون ال�سواحي 
والقرى، فاأطلقت التطبي��ق الذكي اخلا�ض بها لأول مرة، 
وا�ستعر�س��ت اأب��رز خدماتها الإلكرتوني��ة الذكية »خدمة 
حتديد مواقع الع��زاء«، واأطلقت بلدية مدينة دبا احل�سن، 
تطبيقًا جديداً يخدم الق�سم الهند�سي ملتابعة املواقع قيد 
الإن�ساء. ويف املعر�ض اأي�سًا، اأطلقت هيئة كهرباء ومياه 
ال�سارقة تطبيقها املطور الذي نال العديد من التح�سينات 
والإ�ساف��ات واخلدمات اجلديدة، وك�سف املجل�ض البلدي 
ملدين��ة خورف��كان عن موقع��ه الإلك��رتوين اجلدي��د، اأما 
بلدي��ة خورف��كان، فطرحت جه��از ال�ستعام��ات الذكي 
ال��ذي �سيت�سمن بوابة خلدم��ات املوظفن وبوابة خلدمة 
املتعامل��ن، با�ستخ��دام تقني��ات ذكية، يف وق��ت تطلق 
دائرة الأ�سغ��ال العامة تطبيقًا ذكيًا وموقعها الإلكرتوين 

املطور.

غرفة دبي تدعو إلى التسريع باتفاقيات االستثمار مع كولومبيا

طالب��ت غرف��ة جت��ارة و�سناع��ة دب��ي الهيئ��ات واملوؤ�س�س��ات الكولومبي��ة 
احلكومي��ة واخلا�س��ة التي التقتها اأخ��راً يف العا�سم��ة الكولومبية بوجوتا 
باتخ��اذ �سل�سل��ة م��ن الإج��راءات واخلط��وات لتعزي��ز التع��اون القت�سادي 
ت�سجي��ع  اتفاقيت��ي  لتوقي��ع  الإ���رضاع  اأبرزه��ا  وال�ستثم��اري  والتج��اري 
وحماي��ة امل�ستثمري��ن وجتن��ب الزدواج ال�رضيب��ي، وتعزي��ز ال�سحن اجلوي 
ب��ن اجلانبن، وذلك يف خت��ام زيارة وفد غرفة دب��ي اإىل اأمركا الاتينية. 
وعق��د وف��د الغرف��ة �سل�سلة م��ن الجتماع��ات واللق��اءات اأبرزها م��ع ماريا 
لورين��ا جوتريز، وزيرة التجارة وال�سناعة وال�سياحة يف كولومبيا، وغرفة 

جت��ارة بوجوتا، واجلمعي��ة الزراعية الكولومبي��ة، وهيئة الرتويج 
ال�ستثم��اري لكولومبي��ا، واحت��اد غ��رف التج��ارة الكولومبي��ة. 

واأ�س��ار ماج��د �سي��ف الغري��ر، رئي���ض جمل���ض اإدارة غرف��ة دبي 
اإىل اأن الغرف��ة حري�س��ة عل��ى تعزيز عاق��ات القطاع اخلا�ض 

يف الإم��ارة م��ع نظ��ره الكولومب��ي ال��ذي يعتر ثال��ث اأكر 
اقت�س��اد يف اأم��ركا الاتينية، معت��راً اأن اأب��رز الأولويات 
امل�سجعة على التعاون امل�سرتك ت�سمل العمل على الإ�رضاع 

بتوقي��ع اتفاقيتي حماية امل�ستثمري��ن وجتنب الزدواج 
ال�رضيب��ي اللت��ن �سيك��ون لهم��ا �ساأن كب��ر يف حتفيز 

ال�ستثم��ارات امل�سرتك��ة والتع��اون التج��اري. ووجه 
الدع��وة للقطاعن احلكومي واخلا���ض الكولومبين 

للم�سارك��ة يف معر���ض اك�سب��و 2020 يف دب��ي، 
وال�ستفادة م��ن الفر�ض التي �سيتيحها لل�رضكات 
الكولومبي��ة، داعي��ًا ال���رضكات الكولومبية كذلك 

للم�ساركة يف املنت��دى العاملي لاأعمال لدول 
اأمركا الاتينية الذي �ستنظمه غرفة دبي يف 

الربع الأول من العام 2018.
وبدورها اأ�سادت وزيرة التجارة وال�سناعة 

بالعاق��ات  الكولومبي��ة  وال�سياح��ة 
املتقدم��ة،  الكولومبي��ة  الإماراتي��ة 
م�س��رًة اإىل ان زي��ارة رئي�ض كولومبيا 

القادم��ة اإىل الإم��ارات خ��ال الع��ام 
اجل��اري عل��ى راأ���ض وف��د �سيا�س��ي 

يف  كذل��ك  �ست�ساه��م  واقت�س��ادي 
القت�سادي��ة  بالعاق��ات  الدف��ع 

املتطورة.
واأثنت عل��ى زيارة وفد الغرفة 
اإن  معت��رًة  باده��ا،  اإىل 

احلوار هو اأ�سا�ض ال�رضاكات 
الناجح��ة،  القت�سادي��ة 

رغبته��ا  اإىل  م�س��رًة 
بالعم��ل بالتع��اون مع 

دب��ي لارتقاء  غرف��ة 
التجارة  مب�ستوي��ات 
وتوحي��د  البيني��ة، 

لتعزي��ز  اجله��ود 
قطاع ال�سياحة.
حم��د  ودع��ا 
 ، عمي��م بو

العام  املدير 

لغرف��ة دبي اإىل الرتكي��ز على القطاعات الت��ي حتمل اآفاق��ًا وا�سعة للتعاون 
وخ�سو�س��ًا جت��ارة الأزه��ار والفواك��ه والقهوة وال��كاكاو والباني��ا )مادة 
حمّلي��ة بديل��ة لل�سكر(، م�س��راً اإىل اأن جتارة دبي غ��ر النفطية مع كولومبيا 

بلغت العام املا�سي 138 مليون دولر بنمو %200 مقارنًة ب� 2012.
واأ�س��ار بوعمي��م اإىل اأن الغرفة تعم��ل كذلك على توف��ر ت�سهيات لل�رضكات 
الكولومبية لتاأ�سي�ض تواجد لها يف الإمارة ي�ساعدها يف التو�سع نحو اأ�سواق 
املنطق��ة، خ�سو�س��ًا وان ع��دد ال���رضكات الكولومبية امل�سجل��ة يف ع�سوية 
الغرفة والعاملة يف الإمارة يبلغ 20 �رضكة فقط، معتراً اإن اأحد اأبرز اأهداف 
الغرف��ة من وراء تنظيم هذه البعث��ة التجارية هو تعزيز التجارة البينية بن 

اجلانبن. 

دبي_ وكاالت
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   الكويت_ وكاالت

 الجزائر _ وكاالتالدوحة_ وكاالت
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