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حركة األسهم األسهم اإلسبانية تتخلف عن ركب 
البورصات األوروبية

قطر: بيع أغلب األسهم في "روسنفت" 

إيران مستعدة للتعاون المصرفي مع باكستان

مشترو النفط في آسيا يتجهون إلى أميركا

تخلفت الأ�سهم الإ�س��بانية عن الأ�سواق الأوروبية 
التي ارتفع��ت يف التعامالت املبكرة اأم�س، نتيجة 
ال�س��بابية التي تكتن��ف اأزمة كتالوني��ا، وحتذير 
يف �س��اأن الأرباح من �رشكة »�س��يمن�س جامي�سا« 
»اإيبك���س  املوؤ���رش  ون��زل  املتج��ددة.  للطاق��ة 
الإ�س��باين« 0.7 يف املئ��ة، يف ح��ن زاد املوؤ���رش 
»�ستوك�س 600« لالأ�سهم الأوروبية 0.1 يف املئة 
ليظ��ل قرب اأعل��ى م�س��توى يف اأربعة اأ�س��هر الذي 
�س��جله الأ�سبوع املا�س��ي، اإذ رجحت كفة التفاوؤل 
اإزاء النم��و العامل��ي اأم��ام املخ��اوف ال�سيا�س��ية 
املتنامي��ة. وكانت البنوك الإ�س��بانية »كايك�س��ا« 
و »بانكي��ا« و »ب��ي ب��ي يف اي��ه« من ب��ن الأكرث 
ت���رشراً، ونزلت اأكرث م��ن واحد يف املئة، يف حن 
ت�س��در �س��هم »�س��يمن�س جامي�س��ا« قائمة الأ�سهم 
الهابط��ة يف مدري��د بعد حتذير يف �س��اأن الأرباح 
ي��وم اجلمع��ة. وعن��د الفتتاح �س��عد »فاينن�س��ال 
و  املئ��ة،  يف   0.24 الربيط��اين   »100 تامي��ز 
»كاك 40« الفرن�س��ي 0.22 يف املئة، و »داك�س« 

الأمل��اين 0.14 يف املئة. ياباني��ًا، ارتفع املوؤ�رش 
»ني��كاي« اإىل اأعلى م�س��توياته يف 21 �س��نة عند 
الإغ��الق، يف وقت ظل الدولر م�س��تقراً يف مقابل 
الن، وارتفع �س��هم »�سوفت بنك« بف�سل اأنباء عن 
خط��ط اندم��اج ب��ن »تي موباي��ل« و »�س��ربنت«. 
وارتف��ع املوؤ�رش 0.5 يف املئ��ة اإىل 21255.56 
نقط��ة، وه��و اأعل��ى م�س��توى اإغ��الق من��ذ اأواخ��ر 
1996. ووا�سل �سل�سلة مكا�سبه للجل�سة العا�رشة 
وه��ي الأطول من��ذ اأي��ار )مايو( 2015. وا�س��تقر 
ال��دولر م��ن دون تغ��ر يذكر عن��د 111.89 ين. 
ويق��ول حملل��ون اإن العتق��اد ب��اأن كتل��ة احلزب 
احلاكم يف اليابان �ستفوز يف النتخابات العامة 
املقررة يف وقت لحق من هذا ال�س��هر، �ستوا�س��ل 
دعم معنويات ال�سوق، واإن �سعف الن يعزز اآماًل 

باأن تعلن ال�رشكات اليابانية عن اأرباح قوية.
اأ�س��هم جمموع��ة »�س��وفت بن��ك« 1.3  وارتفع��ت 
يف املئ��ة، بعدم��ا اأكدت م�س��ادر مطلع��ة لوكالة 
»روي��رز« اأن »ت��ي موبايل يو اإ�س« و »�س��ربنت« 
تخطط��ان لالإعالن عن اتف��اق لالندماج من دون 

اأي بيع فوري لأ�سول.

قالت م�س��ادر قريب��ة من �رشكة النفط الرو�س��ية 
العمالق��ة، رو�س��نف، اإن الئت��الف ال��ذي يجم��ع 
ب��ن �رشكة غلينك��ور، عمالق الطاق��ة واملعادن 
ال�س��يادي  ال�س��وي�رشي، وال�س��ندوق  الإجنلي��زي 
القطري، وافق على بيع 14.16 % ميلكانها يف 
�رشكة النفط الرو�سية، لفائدة املجموعة ال�سينية 
اخلا�س��ة �س��ي اإي اإف �س��ي. وتبلغ قيمة ال�سفقة 
التي تو�س��لت لها الأط��راف املعنية حوايل 8.5 
مليار دولر. ومل يتبن بعد �س��بب بيع ال�رشيكن 
الأوروب��ي والقطري، اجلزء الأكرب من ح�س��تهما 
يف ال�رشك��ة الرو�س��ية، مب��ا اأن ال�س��تحوذ عليها 
يع��ود اإىل دي�س��مرب )كان��ون الأول( 2016، بعد 
مفاو�س��ات ا�س��تغرقت اأك��رث م��ن �س��نة، ح�س��ال 
بعده��ا عل��ى %19.5 م��ن ال�رشك��ة الرو�س��ية، 

اجلانب��ان  ورف���س  دولر.  ملي��ار   11 مقاب��ل 
احلديث عن تفا�سيل ال�سفقة، التي نزلت بح�سة 
قط��ر يف ال�رشكة النفطية الرو�س��ية، اإىل 4.8%، 
 0.5% اإىل  الإجنلي��زي  ال�س��وي�رشي  وال�س��يك 
فق��ط، واكتف��ى اجلانب��ان بالق��ول اإن العائد من 
ال�سفقة �سُيخ�س���س ل�سداد القرو�س التي ح�سال 
عليها من بنك اإنتيزا �س��ان باولو، وبنوك رو�سية 
يف  ال�س��تحواذ  �س��فقة  مول��ت  الت��ي  خمتلف��ة، 
دي�س��مرب )كان��ون الأول( املا�س��ي. ويف انتظار 
معرفة تفا�سيل ال�سفقة، ل ي�ستبعد املراقبون اأن 
تكون الأزمة اخلليجية وحاجة قطر اإىل ال�سيولة، 
القط��ري  ال�س��ندوق  لقب��ول  الأ�سا�س��ي  امل��ربر 
بالتخل�س من ح�سة بذل جهده للح�سول عليها، 
يف اإطار خطة ا�س��تثمارية و�سيا�س��ية وا�س��عة، مل 
تعد قائمة عل��ى ما يبدو بعد تفجر الأزمة منذ 5 

يونيو )حزيران( املا�سي.  

 اعل��ن مديرع��ام البنك املركزي يف ال�س��وؤون 
الدولية »ح�سن يعقوبي مياب«، عن ا�ستعداد 
البنك وكذلك �س��ائر البنوك اليرانية النا�سطة 
يف جمال التحويالت امل�رشفية لعقد اتفاقية 

م�رشفية مع باك�ستان.
وا�س��اف مي��اب الثالثاء يف حديث ملرا�س��ل 
ارن��ا، ان��ه مت ار�س��ال قائم��ة با�س��ماء جميع 
جم��ال  يف  النا�س��طة  اليراني��ة  البن��وك 
املرك��زي  للبن��ك  البنكي��ة  التحوي��الت 

الباك�ستاين و ننتظر منه اجراء مماثال.
وفيم��ا ا�س��ار اإيل عق��د اتفاقي��ة م��ع البن��ك 

املركزي الباك�ستاين قبل عدة اأ�سهر يف جمال 
ال�س��وؤون امل�رشفية واملدفوعات، او�س��ح ان 
البن��د الول م��ن ه��ذه التفاقي��ة ين�س علي 
تب��ادل قائم��ة م��ن اأ�س��ماء البنوك النا�س��طة 
يف جم��ال التحوي��الت امل�رشفي��ة والعمل��ة 

الوطنية.
املرك��زي  البن��ك  حماف��ظ  ان  وا�س��اف 
الباك�ستاين »حممد علي« اعلن انه �سيتم قريبا 

ار�سال قائمة با�سماء البنوك الباك�ستانية.
وتاب��ع قائ��ال اإن تنفيذ هذه التفاقية يف�س��ح 
املج��ال لزال��ة كافة العقب��ات التي تعر�س 
والتحوي��الت  التج��اري  التع��اون  توثي��ق 

امل�رشفية والتبادل التجاري .

 
ب�س��بب   ، النف��ط  اأ�س��واق  قف��زت 
خم��اوف تتعل��ق باحتم��ال فر���س 
عقوب��ات اأمركي��ة جديدة عل��ى اإيران 
ون�س��وب �رشاع يف الع��راق، بينما لقيت 
الأ�س��عار دعمًا من انفجار يف من�س��ة حفر 
اأمركي��ة وتراجع ن�س��اطات التنقي��ب. وارتفع 
خام »برن��ت« 1.5 يف املئ��ة اإىل 58.02 دولر 
للربميل وزاد اخلام الأمركي 1.2 باملئة لي�س��جل 
52.05 دولر للربميل. وت�ساهم كركوك مبقدار 200 
األف برميل يوميًا من اإنتاج املناطق اخلا�س��عة حلكومة 

اإقليم كرد�ستان البالغ نحو 600 األف برميل يوميًا.
فريت���س  كار�س��ن  بن��ك«  »كومرت���س  ل��دى  املحل��ل  وق��ال 
»املعرو�س النفطي يف هذه املنطقة يف خطر. وارتفعت الأ�سعار 
اأم�س بدعم من املخاوف يف �س��اأن ا�ستقرار العراق ثاين اأكرب منتج 
للنفط يف »منظمة الدول امل�س��درة للنفط« )اأوبك( بعد ال�سعودية، بعد 
الغمو���س الذي ي�س��وب اإنتاج حقل��ي »باي ح�س��ن« و »اأفانا« الكبرين. 
ففي وقت اأ�س��ارت م�س��ادر اإىل توقف اإنتاج نحو 350 األف برميل يوميًا، 
اأ�س��ارت م�س��ادر كردي��ة اإىل اأن وزي��ر امل��وارد الطبيعي��ة يف الإقليم اآ�س��تي 

هورامي اأمر بال�ستئناف الكامل لإنتاج النفط من هذين احلقلن.
ولقي��ت اأ�س��عار اخلام الأمرك��ي دعمًا من خف���س ال�رشكات عدد احلف��ارات التي 
تبح��ث ع��ن اإنتاج جديد. و�س��جل خام غ��رب تك�س��ا�س الو�س��يط الأمركي 51.89 
دولر للربمي��ل مرتفع��ًا 44 �س��نتًا مبا يع��ادل 0.9 يف املئة. اإىل ذل��ك، قال نائب 

املدي��ر التنفي��ذي ل�رشكة الطاقة الرو�س��ية »غازب��روم نفط« ف��ادمي ياكوفليف يف 
مقابل��ة، اإن »ال�رشكة م�س��تاءة يف �س��اأن اتفاق خف���س اإنتاج اخل��ام العاملي، لأنه 
اأجربه��ا على كبح خططه��ا الطموحة لزيادة الإنتاج«. واأ�س��اف اأن ال�رشكة، اأ�رشع 
منتج نفط رو�س��ي من��واً من جهة الإنتاج، تعت��رب اأن »التفاق ق�س��ر الأمد«، لفتًا 
اإىل اأن »عملياتها يف ال�رشق الأو�س��ط ذات اأهمية اإ�س��راتيجية« واأنها تعتزم زيادة 
ح�سورها هناك. وثمة اإ�سارات متباينة يف �ساأن اإمكان متديد اتفاق خف�س الإنتاج 
م��ن اآذار )مار���س( املقب��ل، حتى نهاية ال�س��نة املقبلة. من جهة اأخرى تتجه اآ�س��يا 
�س��وب تعزي��ز واردات النفط اخلام من الولي��ات املتحدة يف اأواخر ال�س��نة واأوائل 
الع��ام املقبل، مع بحث امل�س��رين عن اإمدادات رخي�س��ة بعدما اأ�رّشت الأعا�س��ر 
بالطل��ب الأمرك��ي على اخل��ام، يف وقت يرتف��ع اإنتاج البلد. ومن املقرر اأن ت�س��ل 
نح��و 11 ناقل��ة حمملة جزئي��ًا اأو بالكامل باخلام الأمركي، اإىل اآ�س��يا يف ت�رشين 
الث��اين )نوفم��رب(، وهناك 12 اأخرى �س��تقوم بتحميل النفط م��ن الوليات املتحدة 
يف ت�رشي��ن الأول )اأكتوب��ر( وت�رشين الثاين، قبل اأن تبحر اإىل اآ�س��يا وفقًا مل�س��ادر 
مالحية وبيانات من موؤ�س�س��ة »توم�س��ون رويرز اأيكون«. ويبلغ خ�س��م خام غرب 
تك�س��ا�س اأكرب م�ستوى يف �سنوات يف مقابل »برنت«، و�سط تقل�س ال�سهية املحلية، 
يف وقت مازالت امل�س��ايف الأمركية تتحرك �س��وب العودة اإىل الإنتاج يف اأعقاب 
اأعا�س��ر مث��ل »هاريف«. واأكد تاجر �س��يني ا�س��رى اأربعة مالين ط��ن من اخلام 
الأمركي املتو�سط العايل الكربيت وطلب عدم ن�رش ا�سمه لأنه غر خمّول باحلديث 
اإىل و�س��ائل الإعالم، اأن »بن ت�رشين الثاين وكانون الثاين )يناير(، هناك اأحجامًا 
كبرة جداً من اخلام الأمركي تتجه اإىل اآ�سيا«. ودفع الفارق ال�سعري بن اخلامن 
�س��ادرات النفط الأمركي اإىل م�ستوى قيا�س��ي عند 1.98 مليون برميل يوميًا يف 
اأواخر اأيلول )�س��بتمرب( وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمركية.  وقاد تطلع بع�س 
احلكومات الآ�س��يوية اإىل تنويع م�س��ادر اإمداداتها وتقلي�س الفائ�س التجاري مع 
اأكرب اقت�س��اد يف العامل هذا امل�س��عى اأي�س��ًا. وان�س��مت الهند اإىل ال�س��ن واليابان 

وكوريا اجلنوبية حن ا�س��توردت اأول �سحنة من اخلام الأمركي يف ت�رشين الأول. 
وي�س��جع ارتف��اع ع��الوات خامات ال���رشق الأو�س��ط اأي�س��ًا الإقبال الآ�س��يوي على 
الإمدادات الأمركية. واأ�س��اف التاجر ال�سيني: »ميكن اأن حتل اخلامات الأمركية 
املتو�س��طة العالية الكربيت حمل معظم خامات ال�رشق الأو�سط، وقد حتل الدرجات 
اخلفيفة املنخف�س��ة الكربيت من اخل��ام حمل بع�س اخلامات الإفريقية«. وت�س��مل 
الناق��الت الت��ي من املنتظ��ر اأن ت�س��ل اإىل اآ�س��يا يف ت�رشين الثاين ثم��اين ناقالت 
عمالق��ة قادرة على حمل مليوين برميل من النفط لكل ناقلة وثالثًا ميكنها حتميل 
ن�س��ف تلك الكمية. وتظل ال�سن اأكرب م�سر باأربع ناقالت، ثم ثالث ناقالت تتجه 
اإىل كوري��ا اجلنوبية وناقلتان اإىل الهند. وتظه��ر البيانات اأن الناقلتن املتبقيتن 
ق��د تتجهان اإىل �س��نغافورة. ولفت م�س��در مطل��ع اإىل اأن »يونيب��ك«، ذراع التجارة 
التابعة ل� »�سينوبك« اأكرب �رشكة لتكرير النفط يف اآ�سيا، تهيمن على حركة التجارة 
بواردات من املنتظر اأن تبلغ 5.7 مليون طن خالل ال�سنة، ارتفاعًا من 3.6 مليون 
ط��ن يف الأ�س��هر الثماني��ة الأوىل. واأك��د امل�س��در اأن ال�رشكة ا�س��رت نح��و ثمانية 
مالي��ن برميل من اخلام الأمركي يف املتو�س��ط �س��هريًا. وتظه��ر البيانات اأن 12 
ناقل��ة اأخرى جرى تاأجرها يف �س��كل مبدئي لتحميل النف��ط الأمركي يف ت�رشين 
الأول وت�رشي��ن الث��اين. واأّجر م�س��رون م��ن كوريا اجلنوبية اأرب��ع ناقالت عمالقة 
م��ن بن تلك الناقالت لتحميل نفط مك�س��يكي واأمركي. وا�س��رت �رشكة »ا�س كيه 
اإنرجي« اأكرب �رشكة لتكرير النفط يف كوريا اجلنوبية، 6.5 مليون برميل من اخلام 
الأمركي من املقرر ت�س��ليمها بن ت�رشين الثاين وكانون الثاين. وا�س��رت �رشكات 
التكرير الهندية اأي�س��ًا اأوىل �سحناتها من اخلام الأمركي للت�سليم يف الربع الأخر 
من ال�س��نة، مبا يف ذلك موؤ�س�س��ة النف��ط الهندية وهي اأكرب �رشك��ة لتكرير النفط يف 
البلد. وا�ستاأجرت »جيه اك�س تي جي« وهي اأكرب �رشكة تكرير يف اليابان يف �سكل 
مبدئ��ي ناقل��ة عمالقة لتحميل النفط يف املك�س��يك والولي��ات املتحدة يف ت�رشين 

الثاين. وامتنعت ال�رشكة عن التعليق على اأي معاملة منفردة.

11 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة في دبي خالل النصف األول من 2017

 افتتح ال�س��يخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائ��ب حاك��م دب��ي، فعالي��ات ال��دورة الثالث��ة من 
»اأ�س��بوع دبي لال�س��تثمار«، الذي نظمته »موؤ�س�س��ة 
دب��ي لتنمي��ة ال�س��تثمار« ، لتعري��ف امل�س��تثمرين 
مبزايا دب��ي، ودورها املتنامي كمح��ور رئي�س يف 
القت�س��اد العامل��ي، وبواب��ة لالأ�س��واق الإقليمي��ة، 
ومدين��ة ذكي��ة وم�س��تدامة عامليًا. وح�رش ال�س��يخ 
مكت��وم اإط��الق تقري��ر »مزايا دب��ي« ال�س��ادر عن 
»موؤ�س�س��ة دب��ي لتنمية ال�س��تثمار«، كما مت اإطالق 
تقري��ر »موؤ���رش م�س��تقبل ال�س��حة العامل��ي«، الذي 
ت�س��درت في��ه دولة الإم��ارات من حي��ث اجلاهزية 

لتطبي��ق الرعاي��ة ال�س��حية الذكي��ة، للع��ام الثاين 
على التوايل. واأكد م�س��وؤولن خالل افتتاح الدورة، 
اأن دب��ي جنح��ت يف احلف��اظ على مكانته��ا وجهة 
املبا���رش،  الأجنب��ي  لال�س��تثمار  عاملي��ًا  مف�س��لة 
الأجنبي��ة  ال�س��تثمارات  حج��م  اأن  اإىل  م�س��رين 
املبا���رشة يف دب��ي بل��غ خ��الل الن�س��ف الأول من 
الع��ام اجل��اري نح��و 11 ملي��ار درهم. وتف�س��ياًل، 
افتتح ال�س��يخ مكتوم بن حممد بن را�س��د اآل مكتوم، 
نائ��ب حاك��م دب��ي، ال��دورة الثالث��ة من »اأ�س��بوع 
دب��ي لال�س��تثمار«، ال��ذي تنظم��ه »موؤ�س�س��ة دب��ي 
لتنمي��ة ال�س��تثمار«، اإحدى موؤ�س�س��ات اقت�س��ادية 
دب��ي، لتعريف امل�س��تثمرين مبزاي��ا دبي من خالل 
ا�س��تعرا�س التط��ورات املت�س��ارعة الت��ي يفر�س��ها 

القرن ال�21، واخلطط ال�سراتيجية الإقليمية التي 
ته��دف اإىل التح��ول اإىل مرحل��ة »اقت�س��اد م��ا بعد 
النفط«، و»خطة دبي 2021«، ودور دبي املتنامي 
العامل��ي، وبواب��ة  كمح��ور رئي���س يف القت�س��اد 
لالأ�سواق الإقليمية، ومدينة ذكية وم�ستدامة ورائدة 
عاملي��ًا. وخ��الل جول��ة يف املعر���س امل�س��احب 
للحدث، مت اإطالق تقرير »مزايا دبي« الذي ت�س��دره 
»موؤ�س�س��ة دبي لتنمية ال�ستثمار«، لتعريف جمتمع 
امل�س��تثمرين املحلي والعاملي، بالتطورات الهائلة 
الت��ي ت�س��هدها دبي. و�س��هد ال�س��يخ مكتوم جل�س��ة 
»حوار القادة«، التي ا�ست�س��افت على مدار العامن 
املا�سين العديد من ال�سخ�سيات البارزة من قادة 
القطاعن احلكومي واخلا�س. و�س��ارك يف اجلل�س��ة 

رئي���س جمل�س اإدارة »موانئ دب��ي العاملية« رئي�س 
موؤ�س�س��ة املوان��ئ واجلم��ارك واملنطق��ة احلرة يف 
دبي، �سلطان بن �سليم، ورئي�س جمل�س اإدارة �رشكة 
»اإعم��ار العقاري��ة«، حممد عل��ي العب��ار، واأدارتها 
رئي�س��ة حترير جملة »اإف دي اآي اينتيليجن�س« من 
جمموع��ة »فاينان�س��ال تامي��ز«، كورتن��ي فينغار. 
اإىل ذل��ك، ك��ّرم ال�س��يخ، الفائزي��ن بجائ��زة »دب��ي 
لال�ستثمار املوؤثر يف التنمية« و�سمت ثالث فئات، 
وه��م: �رشكة »بروكفيل��دز« الكندية ع��ن فئة »اأكرب 
م�رشوع ا�س��تثماري«، و�رشكة »علي بابا« ال�سينية 
عن فئة »اأكرب ا�س��تثمار تقن��ي«، و�رشكة »اأمازون« 
الأمركي��ة ع��ن فئ��ة »اأكرب �س��فقة ا�س��تحواذ«. من 
جانب��ه، اأكد املدير العام لقت�س��ادية دبي، �س��امي 

القمزي، يف كلمته الفتتاحية، اأن تناول مو�س��وع 
م�س��تقبل ال�ستثمار خالل )اأ�سبوع دبي لال�ستثمار( 
يعك���س الروؤية ال�س��ت�رشافية للقي��ادة، لفتًا اإىل اأن 
اقت�س��ادية دبي جنحت خالل 25 عامًا يف اإر�س��اء 
بيئ��ة اقت�س��ادية ثري��ة وجاذبة، �س��جعت كربيات 
املوؤ�س�س��ات العاملي��ة لتخاذ الإمارة مق��راً اإقليميًا 
لها، وحر�س��ها على موا�س��لة جهودها الرامية اإىل 
حتقي��ق التنمي��ة امل�س��تدامة وخل��ق بيئة تناف�س��ية 
�س��حية واآمن��ة. واأ�س��اف اأن ه��ذه املب��ادرة تتبع 
نه��ج التنمية ال��ذي تبعت��ه حكومة دب��ي، واملبني 
على �سل�س��لة من املب��ادئ كال�رشاكة بن القطاعن 
اخلا���س والع��ام، ع��رب بن��اء �س��بكة م��ن العالقات 
القوي��ة القائمة على الثقة والح��رام املتبادل مع 

جمتم��ع الأعم��ال الدويل، و)موؤ�س�س��ة دب��ي لتنمية 
ال�س��تثمار( تعمل على تهيئ��ة البيئة املالئمة التي 
تع��زز فر���س جناح ومنو وتو�س��ع الأعم��ال بحلول 
مبتك��رة وع�رشي��ة تواك��ب تطلع��ات امل�س��تثمرين 
احلالية وامل�س��تقبلية. واأعلن القم��زي، اأنه يف اإطار 
مبادرة �س��مو ال�س��يخ حمدان بن حممد بن را�س��د اآل 
مكتوم، ويل عهد دبي، لتعزيز دور ال�ستثمار املوؤثر 
يف التنمي��ة عاملي��ًا، �س��يتم تنظي��م »جائ��زة دب��ي 
لال�س��تثمار املوؤث��ر يف التنمي��ة«، �س��نويًا، يف اإطار 
فعاليات »اأ�س��بوع دبي لال�س��تثمار«، وتعد اجلائزة 
الأوىل م��ن نوعه��ا عاملي��ًا، موؤك��داً اأن دبي جنحت 
يف احلف��اظ عل��ى مكانته��ا وجهة مف�س��لة عامليًا 

لال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.

قطاعات جديدة للتعاون بين اإلمارات وبريطانيا

 اأك��د معايل نا�رش اأحمد ال�س��ويدي، رئي�س جمل�س الأعم��ال الإماراتي 
الربيط��اين، حر���س اجله��ات املعني��ة يف دول��ة الإمارات عل��ى تعزيز 
العالق��ات القت�س��ادية وتو�س��يع جم��الت التع��اون م��ع الفعالي��ات 

القت�سادية يف اململكة املتحدة لت�سمل قطاعات وجمالت جديدة.
ج��اء ذل��ك، خ��الل الجتم��اع التن�س��يقي ملجل���س الأعم��ال الإماراتي 
الربيط��اين اأم�س الأول، برئا�س��ة مع��ايل نا�رش اأحمد ال�س��ويدي رئي�س 
اأبوظب��ي الأول، وال��ذي  اإدارة بن��ك  املجل���س، نائ��ب رئي���س جمل���س 
ا�س��تعر�س تقارير اللجان املتخ�س�سة التي تعمل حتت مظلته وتغطي 
قطاع��ات الطاقة، وامل��ال والأعمال، واخلدمات املالية املتخ�س�س��ة، 
وامل�س��اريع ال�سغرة واملتو�س��طة، واحلا�س��نات، والتعليم والتدريب، 

والبنية التحتية، وال�سحة، والت�سنيع، والطران.
واأ�س��ار ال�س��ويدي اإىل اأن املجل�س يعمل بتوجيهات قيادتي وحكومتي 
البلدي��ن ال�س��ديقن عل��ى تطوي��ر وتنمي��ة ه��ذه العالق��ات، لتحقي��ق 
ال�رشاكات ال�سراتيجية يف العديد من املجالت ال�ستثمارية الرئي�سة 
التي من �س��اأنها اأن توؤ�س���س اأر�س��ية مثالية ينطلق منه��ا البلدان نحو 

عالقات م�ستدامة تعود بالنفع على �سعبي البلدين ال�سديقن.
وق��ال معالي��ه: اإن جمل�س الأعم��ال الإماراتي الربيط��اين يعمل خالل 
الف��رة املقبل��ة على ت�س��خر كل جه��وده واإمكانياته لتحقي��ق اأهدافه 
ال�س��راتيجية ومواجه��ة التحدي��ات، وتذلي��ل جميع املعوق��ات التي 
تواج��ه ال�س��تثمارات الإماراتي��ة والربيطاني��ة ع��رب تعزي��ز قن��وات 

التوا�سل بن حكومتي البلدين.
واأعرب ع��ن اأمله اأن يحق��ق املجل�س اأهدافه ال�س��راتيجية 

املقبل��ة، واأن تتع��زز مهامه عرب العمل امل�س��رك وتفعيل 
دور ف��رق العمل امل�س��ركة التي تعد الركيزة الأ�سا�س��ية 

امل�س��تقبلية  وخطط��ه  م�س��اريعه  جمي��ع  اإجن��اح  يف 
املطروحة، الهادفة اإىل تعزيز العالقات القت�سادية 

بن البلدين ال�سديقن يف �ستى املجالت.
م��ن جانب��ه ق��ال حم��د عب��د اهلل املا���س: اإن هذا 

الجتماع التح�س��ري يهدف اإىل الطالع على 
اإجنازات اللجان املتخ�س�سة واأعمالها خالل 

الفرة املا�سية، والإعداد املتميز لالجتماع 
ال� 12 للمجل�س، من خالل و�س��ع برنامج 

يغطي كل املو�س��وعات التي �سيناق�سها 
رئي�س واأع�س��اء املجل�س من اجلانبن 

الإماراتي والربيطاين.

ووج��ه ال�س��كر والتقدير لأع�س��اء 
املجل���س كاف��ة م��ن اجلانب��ن، 

وحر�س��هم  جهوده��م  مق��دراً 
الإيجابي��ة  عل��ى امل�س��اهمة 

متك��ن  يف  والفاعل��ة 
حتقي��ق  م��ن  املجل���س 

والرتق��اء  اأهداف��ه 
التع��اون  بعالق��ات 

ي  د قت�س��ا ل ا
ي  ر �س��تثما ل ا و

البلدي��ن  ب��ن 
اإىل  ال�س��ديقن 

اأعلى واأف�سل امل�ستويات.
واأعرب املا�س عن بالغ �سكره وتقديره لغرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي 
على ا�ست�سافتها لهذا الجتماع، م�سيداً بجهود ممثلي القطاع اخلا�س 
يف اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات يف اإجناح اأعمال واأن�س��طة املجل�س، 
وفت��ح اآفاق جديدة للتعاون بن �رشكات وموؤ�س�س��ات القطاع اخلا�س 

يف دولة الإمارات واململكة املتحدة.
ح�رش الجتماع - الذي ا�ست�س��افته غرفة جتارة و�س��ناعة اأبوظبي- 
اأع�س��اء املجل�س من ممثلي الهيئات واملوؤ�س�س��ات الر�س��مية واخلا�سة 
من اجلانبن، اإ�س��افة اإىل روؤ�س��اء ف��رق العمل املنبثق��ة عن املجل�س، 
وحم��د عب��داهلل املا���س رئي�س جلن��ة دعم جمل���س الأعم��ال الإماراتي 
الربيطاين، واأع�س��اء اللجنة، ورا�سد طار�س القبي�س��ي املدير التنفيذي 

لقطاع الت�سال والأعمال يف غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي.
ومت خ��الل الجتماع بحث خمرجات اجلل�س��ة احلادية ع�رشة للمجل�س 
والت��ي عق��دت يف مدين��ة لندن ي��وم 16 مايو املا�س��ي، اإ�س��افة اإىل 
مناق�س��ة اأهم املو�س��وعات التي �س��يتم اإدراجها على اأجندة الجتماع 

الثاين ع�رش للمجل�س واملقرر عقده 14نوفمرب املقبل يف اأبوظبي.
يذك��ر اأن جمل���س الأعم��ال الإمارات��ي الربيط��اين اأ�س���س 7 ف��رق عمل 
منبثق��ة عن املجل���س يف العديد من القطاعات القت�س��ادية التي تهم 
اجلانب��ن وت�س��هم يف حتقيق اأهداف��ه ال�س��راتيجية. ويعمل املجل�س 
ومنذ تاأ�سي�سه يف عام 2011 على حتقيق الهدف ال�سراتيجي الثاين 
له، وهو و�س��ول قيمة املبادلت التجاري��ة بن البلدين اإىل 25 مليار 

جنيه اإ�سرليني خالل عام 2020.

أبوظبي _ وكاالت

مدريد_ وكاالت

الدوحة_ وكاالت

طهران_ وكاالت

لندن_ وكاالت
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