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حركة األسهم صندوق النقد: ال انعكاس كافيًا لزخم 
االقتصاد العالمي على دول الشرق األوسط 

"الطاقة النظيفة" تعيش عصر االزدهار في الواليات المتحدة

اعترب �صن��دوق النقد الدويل اأن زخم االقت�صاد 
عل��ى  كاف  �ص��كل  يف  ينعك���س  »مل  العامل��ي 
دول منطق��ة ال���رق االأو�صط و�صم��ال اأفريقيا 
وباك�صتان، التي حققت معدالت منو متوا�صعة 
ُقدرت ب���2.6 يف املئة ه��ذه ال�صنة، منها 1.7 
يف املئ��ة يف ال��دول امل�ص��درة و4.3 يف املئة 
يف ال��دول امل�صت��وردة للنف��ط«. وُيع��زى ذل��ك 
واملعوق��ات  االأ�صع��ار  تباط��وؤ  »ا�صتم��رار  اإىل 
وال�صعوب��ات  امل�صاع��دة  غ��ر  اجليو�صيا�صي��ة 

املالية«.
مع��دالت  متو�ص��ط  »يرتف��ع  اأن  ُي�صتبع��د  وال 
ع��ام  املئ��ة  3.5 يف  اإىل  املنطق��ة  النم��و يف 
اأ�صعار الطاقة وموا�صلة  2018، بفعل حت�صن 

االإ�صالحات والتعايف املاكرو اقت�صادي«.
وُيرتقب اأن يتعاف��ى النمو يف املنطقة العربية 
»ليبل��غ 4.4 يف املئ��ة عل��ى امل��دى املتو�صط، 
ويرتفع اإىل 5.3 يف املئة كمتو�صط بني عامي 
2019 - 2022 يف الدول امل�صتورة للطاقة، 
بف�صل حت�صن الطل��ب الداخلي ومنو ال�صادرات 
وانتعا���س اقت�ص��ادات منطق��ة الي��ورو والدول 
النا�صئة واالإ�صالحات الهيكلية املتخذة«. لكن 
تلك املع��دالت على رغم اختالفه��ا من منطقة 
اإىل اأخ��رى »ل��ن تك��ون كافي��ة الحت��واء اأعداد 
العاطل��ني م��ن العم��ل ومالي��ني الباحثني عن 
وظائف، والذين �صيدخلون اإىل �صوق العمل يف 

ال�صنوات املقبلة«.
واأعلن مدير دائرة ال���رق االأو�صط وو�صط اآ�صيا 
يف �صن��دوق النق��د الدويل جه��اد اأزع��ور، رداً 
عل��ى اأ�صئل��ة »احلي��اة« خ��الل ن��دوة �صحافية 
»حتت��اج  العربي��ة  املنطق��ة  اأن  الرب��اط،  يف 
اإىل من��و ي��راوح ب��ني 6 و6.5 يف املئ��ة م��ن 
الناجت على م��دى متوا�صل، المت�صا�س بطالة 
مالي��ني ال�صباب الباحث عن عم��ل«. ولفت اإىل 
اأن »امل��وارد الب�رية املتعلم��ة واملوؤهلة متثل 
اأه��م ثروة متلكها دول ال���رق االأو�صط و�صمال 
اأفريقي��ا، وهي غر متواف��رة يف مناطق اأخرى 
من العامل«، م�صدداً على �رورة اال�صتفادة من 
طاقاتها وخرباتها، خ�صو�صًا اأن 60 يف املئة 
من �صكان املنطقة هم م��ن ال�صباب ويتمتعون 
مب�صت��وى عال من التعامل م��ع التكنولوجيات 

احلديثة«.
وك�ص��ف اأزع��ور ع��ن اأن »ح��واىل 25 ملي��ون 
�صخ�س يبحث��ون عن عمل يف ال���رق االأو�صط 
و�صم��ال اأفريقي��ا، يدخل��ون اإىل �ص��وق العم��ل 
�صنوي��ًا، وه��و ع��دد �صخ��م م��ن الكف��اءات ق��د 
ي�صاعد على رفع االإنتاجية وحت�صني التناف�صية 
االقت�صادي��ة املطلوبة لزيادة النمو«. وراأى اأن 
املنطقة »حتتاج اإىل مزيد من االإ�صالحات يف 
جم��ال من��اخ االأعم��ال وال�صفافي��ة واحلكومة 
ج��ودة  وحت�ص��ني  امل��ايل،  العج��ز  ومعاجل��ة 
املرتفع��ة يف  املديوني��ة  اخلدم��ات وخف���س 
بع�س ال��دول«. و�ص��دد عل��ى اأن معاجلة اخللل 
امل��ايل )املوازن��ة واحل�صاب اجل��اري(، »�رط 
���روري يج��ب حتقيق��ه لتجن��ب �صعوب��ات 
عاملي��ة حمتملة، قد ترفع اأ�صعار الفائدة وتزيد 

كلفة الدين و�روط االقرا�س«.

واأف��اد تقري��ر ال�صن��دوق ب��اأن »عج��ز املالي��ة 
العام��ة تراج��ع م��ن 6.8 يف املئة م��ن الناجت 
اإىل 5.6 يف املئ��ة الع��ام املقب��ل، يف ال��دول 
تنخف���س  اأن  وتوق��ع  الطاق��َة«.  امل�صت��وردة 
م�صتوي��ات الدين ع��ام 2022 »نتيجة ال�صبط 
امل��ايل«، وهو اأحد �روط زيادة معدالت النمو 
وحت�صني كفاءة اال�صتثم��ارات العامة وتوجيه 
االإنف��اق االجتماع��ي. وكان��ت تل��ك النفق��ات 
ت�صتخ��دم لتمويل دعم االأ�صع��ار، وهي التجربة 
التي انطلقت من بع�س دول �صمال اأفريقيا مثل 
م�ر واملغرب الذي خف�س قيمة دعم االأ�صعار 
م��ن خم�صة باليني دوالر عام 2012 اإىل 1.4 
بليون يف العام املقب��ل. وتراجع العجز املايل 
يف املغ��رب م��ن 7.5 اإىل 3 يف املئ��ة يف اأربع 
وخم���س �صنوات، وتقّل���س العجز اخلارجي من 
9.5 اإىل 2.2 يف املئة متوقعة العام املقبل«.

راجح��ة  اجليو�صيا�صي��ة  االأخط��ار  ت��زال  وال 
)�صوري��ة  للنزاع��ات  املحاذي��ة  املناط��ق  يف 
والع��راق(، ما يزيد يف ال�صعوبات االقت�صادية 
لدول اجلوار، ويحّد من فر�س النمو والتدفقات 
�صن��دوق  ويعتق��د  اخلارجي��ة.  اال�صتثماري��ة 
النق��د اأن »ع��دم اال�صتق��رار االأمن��ي ال�صيا�ص��ي 
واالجتماع��ي، ه��و اأح��د العنا���ر ال�صلبية يف 
املنطق��ة، وي���ّر مب�صال��ح ال��دول املج��اورة 
لتل��ك ال�راعات وتتاأث��ر اقت�صاداتها �صلبًا، اإذ 
بلغ عدد النازحني 54 يف املئة من املهجرين 

عرب العامل«.
���روط  املنطق��ة  يف  تتواف��ر  املقاب��ل،  ويف 
التق��دم املوجودة يف مناط��ق اأخرى يف الدول 
ال���رق  دول  غالبي��ة  يجع��ل  م��ا  ال�صاع��دة، 
االأو�ص��ط و�صم��ال اأفريقي��ا، مر�صح��ة لتحقي��ق 
من��و مرتف��ع وحت�ص��ن يف احل�صاب��ات املالي��ة 
ورق��ي اجتماع��ي، وتن��وع يف م�ص��ادر الدخل 
وزي��ادة يف التناف�صية االقت�صادية على املدى 

املتو�صط.
وحتت��اج املنطق��ة اإىل اعتم��اد من��و ا�صتيعابي 
الإدم��اج الفئ��ات اله�ص��ة واملهم�ص��ة واإ�راكها 
يف مناف��ع النمو االقت�ص��ادي. وُيح�ّر حاليًا 
لتنظي��م موؤمتر عامل��ي يف مراك�س مطلع العام 
املقب��ل، للبح��ث يف �صي��غ النم��و املدمج وهو 
ن��وع م��ن الت�ص��ور اجلدي��د لل��دور االجتماعي 
لالأداء االقت�ص��ادي، لتحقيق مزيد من التوازن 
االجتماع��ي بع��د التمكن م��ن جت��اوز التوازن 
بع���س  اأن  خ�صو�ص��ًا  اقت�ص��ادي،  املاك��رو 
االإ�صالح��ات الت��ي كان يو�صي به��ا �صندوق 
النقد انعك���س اأثاره �صلبًا عل��ى الفئات الفقرة 
وال�صعيفة يف املنطقة، ومنها ال�صباب واملراأة 

و�صكان االأرياف والعمال واملزارعون.
 واأثن��ى �صندوق النق��د عل��ى اأداء االإ�صالحات 
االقت�صادي��ة يف املغ��رب، واعت��رب اأنها حققت 
املاك��رو  املج��ال  يف  اأهدافه��ا  م��ن  كث��راً 
اقت�صادي. لكن حتتاج اإىل موا�صلة اإ�صالحات 
منتظرة يف جمال حترير �صعر ال�رف، وزيادة 
املناعة االقت�صادي��ة والتناف�صية واالإنتاجية، 
م��ن  لال�صتف��ادة  االأعم��ال،  من��اخ  وحت�ص��ني 
نتائ��ج االإ�صالح��ات عل��ى امل�صت��وى ال��دويل 
والزخم االقت�ص��ادي العاملي وعودة النمو اإىل 

بع��د خم�ص��ة اأ�صه��ر عل��ى اإعالن 
االن�صح��اب االأمرك��ي م��ن اتفاق 
باري�س ح��ول املناخ، ي�صتمر دونالد 
ترام��ب باإلغاء اإج��راءات اتخذها �صلفه 
ب��اراك اأوبام��ا ملواجه��ة االح��رار م��ن 
دون اأن ينج��ح يف جل��م ازده��ار م�ص��ادر 
الطاقة النظيفة والتعبئ��ة احلا�صلة ملكافحة 
مدي��ر  مي��ر،  األ��دن  وي��رى  املناخ��ي.  التب��دل 
ال�ص��وؤون اال�صراتيجية يف منظم��ة »يونيون اوف 
كون�صرن��د �صاينتي�صت���س« العلمي��ة غ��ر احلكومية، 
اأن اإج��راءات الرئي���س االأمرك��ي دونال��د ترام��ب »ال 
تقت���ر على االن�صحاب من اتف��اق باري�س حول املناخ، 
ب��ل ت�صمل اأي�صا دور احلكومة يف دف��ع البالد نحو م�صتقبل 
يعتمد عل��ى الطاقة النظيفة«. وي�صيف »حت��اول اإدارة ترامب 
اأن ترج��ح كف��ة الفحم وم�ص��ادر طاقة اأحفوري��ة اأخرى مع جلم 
انت�صار تكنولوجيا م�صادر الطاقة النظيفة«. ويذكر يف هذا االإطار 
الق��رار الهادف اإىل اإلغ��اء مر�صوم اأوباما ال��ذي يرغم حمطات توليد 
الكهرب��اء العامل��ة بالفح��م على خف���س انبعاثاته��ا من ث��اين اأك�صيد 
الكرب��ون وجهود تخفيف معاير التلوث الناجم عن ال�صيارات. وي�صيف 
مي��ر »من الوا�صح جدا اأنه رغم هذه الهجمات، ت�صتمر اال�صتثمارات يف 

م�ص��ادر الطاق��ة املتج��ددة والتكنولوجيات الهادفة اإىل زي��ادة فاعلية 
ا�صته��الك الطاق��ة، يف االرتف��اع«. وي�ص��ر فران��ك ماي�صانو م��ن �ركة 
املحام��اة »براي�صوي��ل« املتخ�ص�ص��ة ب�ص��وؤون الطاقة »قط��اع م�صادر 
الطاق��ة املتج��ددة يعمل ب�صكل جيد ج��دا، وميكنن��ا اأن نقي�س جناح هذا 
القط��اع، حيث تزيد فر�س العمل اجلديدة املتاحة كثرا يف جمال طاقة 

الرياح والطاقة ال�صم�صية«.
فق��د زاد عدد العاملني يف جمال الطاق��ة ال�صم�صية بن�صبة %24.5 عام 
2016 مقارنة بعام 2015 لي�صل اإىل 373 األفًا 807 عمال على ما 

تفيد وزارة الطاقة االأمركية.
وعل��ى �صعيد طاق��ة الرياح، بلغ االرتفاع %32 م��ع 101 األف و738 
وظيف��ة. ويتوا�صل هذا املي��ل فيما ي�صتحدث ه��ذان القطاعان اأكرب عدد 

من فر�س العمل بني كل قطاعات الطاقة االأخرى.
وجت��اوزت م�صاهمة طاقة الرياح وال�صم�س ه��ذه ال�صنة ن�صبة %10 من 
االإنت��اج االإجمايل ال�صهري للكهرب��اء يف الواليات املتحدة على ما تفيد 
ال�صلط��ات. ففي مار���س املا�صي كان��ت ن�صبة %8 من االإنت��اج متاأتية 
م��ن طاق��ة الرياح و%2 م��ن الطاق��ة ال�صم�صية. ويف والي��ات عدة مثل 
كاليفورني��ا )غ��رب( كان��ت الن�صبة اأعلى بع��د. ويقول خب��ر املناخ يف 
جامع��ة بن�صيلفانيا مايكل مان، اإن الوالي��ات املتحدة »ال تزال قادرة« 
عل��ى حتقي��ق اأهدافه��ا بخف���س انبعاثات الكرب��ون املح��ددة يف اتفاق 
باري���س »مع ترامب اأو من دون��ه«. ويذكر يف هذا االإطار »التقدم الكايف 
ال��ذي حتق��ق عل��ى امل�صت��وى املحل��ي وم�صت��وى الواليات والت��زام عدد 
اأك��رب من ال���ركات واالندفاع الكبر الذي ت�صتفيد من��ه م�صادر الطاقة 

املتج��ددة«. ويدعم اليوت ديرينغر، خبر يف منظمة »�صنر فور كالميت 
اند انرجي �صولو�صن« غر احلكومية يف وا�صنطن، هذا الراأي.

ويو�ص��ح لوكال��ة فران���س بر���س »در�صنا يف الف��رة االأخ��رة التحاليل 
املختلفة ويبدو لنا اأنه حتى بوجود ترامب �صتكون انبعاثات ثاين اأك�صيد 
الكرب��ون االأمركية يف 2025 اأقل بن�صب��ة 14 اإىل %18 من م�صتواها 

امل�صجل العام 2005«.
ويوؤك��د ديرينغ��ر اأن ه��دف اأوباما كان تخفي�صا بح��دود 26 اإىل 28% 
»ونظ��ن اأن خف�صا اأكرب ممكن متاما«، م�صرا اإىل اإجراءات حمتملة »على 
ال�صعي��د البل��دي وعلى �صعي��د الوالي��ات واحل�صة املتعاظم��ة مل�صادر 
الطاق��ة النظيف��ة ما يجعل حتقي��ق هذه االأهداف ممكنا م��ن دون وجود 

�صيا�صات على امل�صتوى الفيدرايل«.
واأطلقت حركة با�صم »وي اآر �صتيل اإن« )ال نزال �صمن اتفاق باري�س( يف 
يونيو املا�صي، بعيد اإعالن الواليات املتحدة اأنها �صتن�صحب من االتفاق 
الذي وقعت��ه 190 دولة. وين�صق احلركة رئي�س بلدي��ة نيويورك ال�صابق 
ماي��كل بلوم��ربغ. وت�صم حواىل 1800 �رك��ة وم�صتثمر و252 مدينة 

وت�صع واليات، بينها كاليفورنيا ونيويورك.
 ويوؤكد مير »اأظن اأن هذه املبادرة مهمة للغاية الأنها تظهر اأن الأمركا 
وجه��ا اآخر ال ميثله ترامب، وال تزال ملتزم��ة باتفاق باري�س«. وي�صارك 
ممثل��ون كرث عن هذه احلركة يف موؤمتر االأطراف الثالث والع�رين حول 
املن��اخ الذي تنظمه االأمم املتحدة اعتبارا من غد االثنني يف بون. وهذا 
الوف��د �صيك��ون اأكرث ظه��ورا من الوف��د االأمرك��ي الر�صمي ال��ذي يقوده 

الدبلوما�صي توما�س �صانون على ما يعترب اخلبر نف�صه.

اإلمارات تعزز التعاون االقتصادي مع مونتينيغرو

بح��ث مع��ايل املهند���س �صلطان ب��ن �صعي��د املن�صوري 
وزي��ر االقت�صاد خالل ا�صتقباله ميلوتني �صيمونوفيت�س 
نائب رئي���س الوزراء ووزي��ر الزراعة والتنمي��ة الريفية 
يف جمهوري��ة مونتينيغ��رو يف مق��ر وزارة االقت�ص��اد 
باأبوظب��ي �صبل تعزيز العالقات االقت�صادية والتجارية 
االهتم��ام  ذات  املج��االت  التع��اون يف  اأط��ر  وتنمي��ة 

امل�صرك بني البلدين.
تن��اول اللق��اء ال��ذي ح���ره عب��د اهلل اآل �صال��ح وكيل 
ال��وزارة ل�ص��وؤون التج��ارة اخلارجي��ة وحمي��د بن بطي 
امله��ري الوكي��ل امل�صاعد لل�ص��وؤون التجاري��ة مناق�صة 
فر���س فت��ح اآف��اق جدي��دة للتج��ارة واال�صتثم��ار ومد 
ج�ص��ور التوا�صل بني القطاع اخلا���س يف اجلانبني مع 

تركي��ز التوجه على املج��االت احليوية �صم��ن االأجندة 
الغذائ��ي  االأم��ن  اأبرزه��ا  وم��ن  للبلدي��ن  االقت�صادي��ة 
وتنمي��ة  وال�صياح��ة  والزراع��ة  الغذائي��ة  وال�صناع��ات 
اال�صتثم��ار والتب��ادل التج��اري ف�ص��اًل ع��ن بح��ث عقد 

االجتماع القادم للجنة االقت�صادية امل�صركة.
وقال معايل املهند�س �صلط��ان بن �صعيد املن�صوري اإن 
دولة االإمارات العربية املتحدة وجمهورية مونتينيغرو 
تتمتع��ان بعالقات ثنائية جيدة و�صه��دت تناميًا مهمًا 
عل��ى م��دى ال�صنوات القليل��ة املا�صية مدفوع��ة بروابط 
ال�صداق��ة واالح��رام ب��ني البلدي��ن والرغب��ة املتبادلة 
لقيادتيهما يف االنتقال نحو مرحلة جديدة من التعاون 

بينهما تعود عليهما باملنفعة والنمو.
واأك��د معالي��ه اأن��ه يف ظ��ل اجله��ود املتوا�صل��ة لدول��ة 
االإمارات بتعزيز ح�صوره��ا التجاري واال�صتثماري يف 

اأ�ص��واق جديدة وواع��دة يف خمتلف مناط��ق العامل فاإن 
مونتينيغ��رو متث��ل �ري��كًا اقت�صاديًا مهم��ًا للدولة يف 
منطق��ة البلقان ملا تتمتع به م��ن قطاعات واعدة وغر 
مكت�صف��ة ومناخ ج��اذب لال�صتثمار م�ص��دداً على اأهمية 
تعزيز تب��ادل الزي��ارات والوف��ود الر�صمي��ة والتجارية 
لر�ص��م خريطة طري��ق وا�صحة حتدد اأط��ر التعاون واأهم 
القطاع��ات وامل�صاريع الت��ي ينبغي الركي��ز عليها مبا 

ين�صجم مع اخلطط االقت�صادية للبلدين.
وذك��ر معاليه اأن حج��م التبادل التج��اري غر النفطي 
ب��ني البلدي��ن يع��د قلي��اًل ن�صبي��ًا اإال اأن النم��و يف حجم 
التجارة بني البلدين ق��د �صهد منواً كبراً خالل ال�صنتني 
املا�صيت��ني، حي��ث بل��غ 30 ملي��ون دوالر اأمركي يف 
عام 2016 واأن الفر�صة مواتية مل�صاعفة هذه االأرقام 
خالل ال�صن��وات القادمة وي�صتدع��ي العمل امل�صرك من 

اجلانبني لبحث �صب��ل زيادة حركة التجارة واال�صتثمار 
بينهما.

واأ�صار معاليه اإىل وج��ود العديد من القطاعات احليوية 
التي تتوافق مع ال�صيا�ص��ات والربامج التنموية للبلدين 
االأم��ر الذي يوف��ر اأر�صية خ�صبة لبن��اء �راكات مثمرة 
واإيجابي��ة بني اجلانب��ني.. واأو�صح معالي��ه اأن من اأبرز 
تل��ك القطاع��ات ما يتعل��ق بتعزي��ز االأن�صط��ة التجارية 
واال�صتثماري��ة يف جمال الزراع��ة وال�صناعات الغذائية 
ان�صجامًا مع ا�صراتيجية االأمن الغذائي لدولة االإمارات.
وال�صف��ر  ال�صياح��ة  قط��اع  اأن  معالي��ه  واأ�ص��اف 
واال�صتثم��ارات يف البن��ى التحتية املتعلق��ة به وتعزيز 
التع��اون يف جم��ال الطران امل��دين يفتح اآفاق��ًا مهمة 

اأي�صًا للتعاون بني البلدين.
واأو�ص��ح معالي��ه اأهمي��ة متابعة التن�صي��ق بني اجلهات 

املخت�صة يف الدولتني لعقد اجتماع اللجنة االقت�صادية 
امل�صركة للعمل معًا على تطوير اإطار موؤ�ص�صي متكامل 
وحمدد بج��داول زمنية لركيز التوج��ه نحو القطاعات 
التنموي��ة املهم��ة للبلدين و�صب��ل التعاون م��ن خاللها 
يف املرحل��ة املقبلة، وو�صع االآليات الكفيلة مبد ج�صور 
التوا�صل بني قطاعي االأعمال والتعريف بالفر�س التي 
تطرحها االأ�صواق التجاري��ة واال�صتثمارية فيهما واأبرز 
امل�صاريع الواعدة. من جانبه اأكد ميلوتني �صيمونوفيت�س 
نائب رئي�س الوزراء ووزير الزراعة والتنمية الريفية يف 
جمهوري��ة مونتينيغ��رو اأن ب��الده حري�صة عل��ى الدفع 
قدم��ًا بعالقاتها االقت�صادية مع دول��ة االإمارات ورفع 
م�صتويات التج��ارة واال�صتثم��ار يف خمتلف القطاعات 
التنموي��ة. واأو�صح اأن القطاعات التي اأ�صار اإليها معايل 
الوزي��ر املن�ص��وري وم��ن اأبرزها الزراع��ة وال�صناعات 

واإدارة  الدوائي��ة  وال�صناع��ات  وال�صياح��ة  الغذائي��ة 
امل��واينء وتكنولوجيا املعلومات متث��ل حماور اهتمام 
لدى حكوم��ة مونتينيغرو واأن ب��الده تتمتع باإمكانات 
وفر���س مهمة وكب��رة يف ه��ذه املجاالت االأم��ر الذي 
يفت��ح جم��ااًل حيوي��ًا لتو�صيع اآف��اق التع��اون التجاري 
واال�صتثم��اري ب��ني البلدي��ن يف ه��ذه القطاعات خالل 
املرحل��ة املقبل��ة. واأكد نائب رئي���س وزراء مونتينيغرو 
اأن ب��الده ت�صعى لبناء �راكات اقت�صادية م�صتدامة مع 
دول��ة االإم��ارات التي تتمتع بنم��وذج اقت�صادي متطور 
وتتطلع اإىل ا�صتقطاب ال�ركات االإماراتية ذات اخلربات 
اال�صتثمارية الوا�صعة اإىل خمتلف القطاعات الواعدة يف 
بالده الت��ي متثل نقطة جذب مهم��ة يف منطقة البلقان 
وميك��ن م��ن خالله��ا تعزي��ز ح�صوره��ا وتو�صعه��ا يف 

االأ�صواق االإقليمية لتلك املنطقة.

بنسبة 30% من إجمالي التجارة البينية... 
اإلمارات أكبر شريك عربي أللمانيا

اأكد علي االأحمد، �صفر االإمارات، لدى اأملانيا، اأن الدولة اأ�صبحت اأكرب 
�ريك جت��اري، على م�صت��وى الدول العربي��ة، خالل ال�صن��وات ال�صبع 
املا�صية، مع جمهورية اأملانيا، واأن حجم التجارة بني البلدين ي�صكل 
نحو %30 من اإجمايل التجارة البينية بني اجلمهورية والدول العربية 
االأخ��رى. واأ�ص��اف اأن حجم التبادل التجاري ب��ني اأملانيا واالإمارات 
خ��الل العام احلايل، من املتوق��ع اأن ي�صل لنحو 17 مليار دوالر واأن 
اأغلب الواردات االأملانية اإىل االإمارات مواد تتعلق بال�صناعة، وهو ما 
يوؤكد ال�صمعة اجليدة للمنتج االأملاين يف االأ�صواق االإماراتية. واأفاد اأن 
هناك تط��ورا م�صتمرا يف حجم التبادل التجاري بني البلدين وجهودا 

م�صتمرة لتطوير العالقات، وم�صاعي من ال�ركات االأملانية 
لتتخذ م��ن االإمارات مقراً لها يف ال���رق االأو�صط. وك�صف، 

عل��ى هام�س ت�ريح��ات، مبنا�صب��ة احتفالية املجموعة 
بت�صل��م طائرته��ا االإيربا�سA380 رق��م 100 يف مقر 

ال�رك��ة امل�صنع��ة مبدينة هامب��ورغ االأملاني��ة اأم�س 
االأول، اأن االإم��ارات ت�صتقب��ل 700 األف �صائح اأملاين 

ب�ص��ورة �صنوي��ة، واأن الكثر منه��م ال تعترب زيارته 
االأوىل، ب��ل �صبق واأن جاء لالإمارات من قبل، وهو 

م��ا يقي�س اهتمام وحر���س ال�صائح االأملاين على 
تكرار زيارته لالإمارات.

 واأف��اد اأن هن��اك نح��و 150 رحل��ة ط��ران 
تهب��ط  واأملاني��ا،  االإم��ارات  ب��ني  اأ�صبوعي��ًا 

عل��ى اأربع وجه��ات مبا�رة م��ن االإمارات 
اإىل اأملاني��ا وه��ي هامب��ورغ فرانكفورت 

هن��اك  واأن  وميوني��خ  دو�صل��دورف 
مفاو�ص��ات مع هيئة الط��ران االأملاين 

الإ�صاف��ة برل��ني و�صتوتغ��ارت، وه��و 
م��ا ي�ص��كل واق��ع وحج��م ال�صياح��ة 

واأنه��ا  البلدي��ن،  ب��ني  والتج��ارة 
مر�صح��ة للزي��ادة خ��الل الف��رة 

هن��اك  واأن  وخا�ص��ة  املقبل��ة، 
ب��ني  الدخ��ول  يف  ت�صهي��الت 

ملواطن��ي  واإعف��اء  البلدي��ن 
تاأ�ص��رة  م��ن  الدولت��ني 

الدخول امل�صبقة.
الدول��ة  �صف��ر  واأ�ص��اف 

ل��دى اأملاني��ا، اأن��ه ويف 
ع��دد  ف��اإن  املقاب��ل 

ال�صياح م��ن مواطني 
امل�صافرين  الدول��ة، 

الأملانيا، يف تزايد 
اأي�ص��ًا،  م�صتم��ر 

اإال اأن��ه ال يوجد 
اإح�صاء ر�صمي 

كافة  بتعداد 
الزي��ارات، 

بينم��ا 
ت�صج��ل 

ا�صتقب��ال اأكرث من 5000 مواطن اإماراتي �صنوي��ًا الأغرا�س ال�صياحة 
العالجية، حيث بداأت رحالت العالج يف اأملانيا منذ 40 عامًا تقريبًا. 
ولف��ت على االأحمد اإىل وج��ود 85 طبيبًا من مواطني الدولة يدر�صون 
»البورد« االأملاين يف الطب، خالل الفرة احلالية، م�صراً اإىل اأن ال�صائح 
االإمارات��ي ب�ص��وة عامة بات ي�صتك�صف مدنا جدي��دة يف اأملانيا، وبداأ 
يتوجه اإليها وهو ما يتعزز من خالل الرحالت املبا�رة من االإمارات 
اإىل ه��ذه املدن، خالل الف��رة املقبلة. واأ�صاد �صفر الدولة لدى اأملاين، 
مب��ا حتقق من اإجناز كبر للدول��ة وطران االإمارات با�صتالم الطائرة 
رق��م 100 من ط��راز A380 والتي توؤكد م��دى التطور املتالحق يف 

جمال ال�صياحة والطران بني البلدين.

هامبورغ _ وكاالت
نيويورك_ وكاالت

واشنطن _ وكاالت

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

ابو ظبي_ وكاالت


