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حركة األسهم ترامب يتطلع إلى طرح »أرامكو« في 
بورصة نيويورك

أبوظبي ترسي عقدًا على كوسكو 
الصينية لبناء محطة شحن للحاويات

البنوك اإليرانية تتطلع إلى افتتاح فروع 
في بلجيكا 

النفط يسجل 62.44 دوالر للبرميل في أعلى 
مستوى له منذ 2015

نمو أبطأ ينتظر بريطانيا عند االنفصـال 
دون اتفــاق

ق��ال �لرئي�س �لأمريك��ي دونالد تر�م��ب، �إنه 
بحث، خ��ال رحلته من ه��او�ي �إىل �ليابان 
�أم���س، م��ع  �لرئا�سي��ة  �لطائ��رة  عل��ى م��ن 
خادم �حلرم��ني �ل�رشيفني �ملل��ك �سلمان بن 
عبد�لعزي��ز عاهل �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 
ط��رح �أ�سه��م �رشك��ة »�أر�مك��و« يف بور�س��ة 
كت��ب  تر�م��ب  وكان   .2018 يف  نيوي��ورك 
عل��ى »توي��ر« يف طريقه �إىل جول��ة �آ�سيوية 

»�ساأب��دي تقدي��ر�ً كب��ري�ً لختي��ار �ل�سعودية 
لبور�س��ة نيوي��ورك من �أجل ط��رح �لكتتاب 
للولي��ات  مه��م  �لأم��ر  ه��ذ�  )�أر�مك��و(.  يف 
�أنه��م  »�أع��رف  تر�م��ب  وق��ال  �ملتح��دة«. 
يتطلع��ون �إىل لن��دن، و�أعرف �أنه��م يتطلعون 
�إىل بور�سات �أخ��رى، ويتطلعون �إىل �سوقهم 
�ملالية على �لأرج��ح، لكن لديهم �سوق �أ�سهم 
�أ�سغ��ر بكث��ري«. و�أ�س��اف »لذ�، �أرغ��ب يف �أن 
يفك��رو� يف �س��وق �ملب��ادلت بنيوي��ورك �أو 

نا�سد�ك« بور�سة �رشكات �لتكنولوجيا.

ك�سف م�سوؤولون �إن �رشكة مو�نئ �أبوظبي �أر�ست عقد� على كو�سكو �ل�سينية 
للماحة �لبحرية لبناء حمطة �سحن جديدة للحاويات يف �أبوظبي، �ستكون 
�لأك��ر من نوعه��ا يف �ملنطقة. و�ستتي��ح �ملحطة لأبوظب��ي تقدمي خدمات 
متنوعة وتي�سري �لربط مع مر�فئ �حلاويات يف ميناء خليفة بالإمارة. ويف 
35 عاما لبناء وت�سغيل مرفاأ جديد  2016، فازت كو�سكو بامتياز مدته 
للحاوي��ات يف مين��اء خليفة باأبوظب��ي. وقالت كو�سكو حينئ��ذ �إنها تخطط 

ل�ستثمار ما يزيد عن 700 مليون دولر هناك.
ويف مت��وز �ملا�س��ي، �جتذب��ت �أبوظب��ي خم���س ���رشكات �سيني��ة لإقام��ة 
م�رشوع��ات �سناعية متنوعة يف منطقته��ا �ل�سناعية با�ستثمار�ت مبدئية 

قدرها 300 مليون دولر.
وتتاأل��ف �ملحطة �جلديدة من م�ساحة قدرها 275 �ألف مر مربع مع خطط 

لإ�سافة 150 مر� مربعا �أخرى يف مرحلة لحقة. 
وم��ن �ملنتظ��ر ت�سغيل �ملحطة يف �لربع �لأول م��ن 2019 وهو نف�س موعد 

�فتتاح مرفاأ �حلاويات �جلديد يف ميناء خليفة. 
وقال حممد جمعة �ل�سام�سي �لرئي�س �لتنفيذي ملو�نئ �أبوظبي بعد �لبدء يف 
بن��اء مرفاأ �حلاويات �جلديد يف ميناء خليفة �سيدعم ذلك �أحجام �ل�سحنات 
�لقادمة �إىل ميناء خليفة و�ملنطلقة منه ويعزز ثقة �مل�ستثمرين يف منطقة 

خليفة �ل�سناعية.

 �أعل��ن رئي�س غرف��ة �لتج��ارة و�ل�سناعة 
و�لزر�ع��ة �لير�نية غام ح�سني �سافعي، 
ع��ن ��ستع��د�د �لبن��وك �لير�ني��ة �فتتاح 

بنوك يف بلجيكا.
ودع��ا �سافع��ي ل��دى �جتماع��ه بال�سفري 
�لبلجيكي ورئي�س �حتاد �لغرف �لتجارية 
�لبلجيكية، ت�سهيل تنقل �لتجار و�لن�سطاء 
�لقت�ساديني ب��ني �لبلدين. ولفت �ىل �أن 
بامكان �ير�ن وبلجي��كا �لتعاون مبجال 
و�لدوي��ة.  و�لط��ب  �جلدي��دة  �لطاق��ات 
م��ن جهت��ه �أك��د �أن رئي�س �حت��اد �لغرف 
�لتجاري��ة �لبلجيكي��ة، تز�ي��د �لطلب على 

�ل�ستثم��ار يف �ي��ر�ن على نح��و م�سطرد 
�حل��زم  لتعري��ف  ي�سع��ى  �لحت��اد  و�أن 

�ل�ستثمارية للن�سطاء �لبلجيكيني.
ودع��ا رئي�س �لحت��اد �ىل �رشورة �يجاد 
و�وروب��ا  �ي��ر�ن  ب��ني  �ئتم��ان  خط��وط 
لت�سهي��ل عملي��ة �لتو��س��ل ب��ني �لن�سطاء 

�لقت�ساديني.
وب��نينّ �أن �لوف��د �لبلجيك��ي �ل��ذي ي��زور 
طه��ر�ن حالي��ا، ي�سم ممثل��ي 62 �رشكة 
م�ستحوذة عل��ى م��اركات م�سجلة، حيث 
تن�سط مبجال �لدع��م �للوج�ستي و�ل�سحة 
و�خلدم��ات �لتجاري��ة و�لبن��ى �لتحتي��ة 
و�لتقني��ات �ملتط��ورة، وت�سته��دف �بر�م 

�تفاقيات مع �جلانب �لير�ين.  

  �سجلت �أ�سعار �لنفط �أعلى م�ستوياتها منذ 
مت��وز 2015 �لثنني مع حت�س��ن �لأ�سو�ق 
�لعه��د  ويل  في��ه  ع��زز  �ل��ذي  �لوق��ت  يف 
�ل�سعودي �سلطته مطلع �لأ�سبوع عر حملة 
ملكافحة �لف�ساد �سملت �حتجاز �سخ�سيات 

بارزة.
وبلغ �سعر خام �لقيا�س �لعاملي مزيج برنت 
يف �لعقود �لآجل��ة 62.44 دولر للرميل 
يف �لتعام��ات �ملبكرة ي��وم �لثنني، وهو 
�أعل��ى م�ست��وى له منذ مت��وز 2015، لكنه 
�نخف�س قب��ل �أن يعاود �لرتف��اع �إىل هذ� 
�مل�ست��وى بحلول �ل�ساع��ة 0625 بتوقيت 
جرينت���س. ويزيد ذل��ك �أكرث من 40 باملئة 

ع��ن �أدنى م�ست��وى يف 2017 �لذي �سجله 
�خلام يف يونيو حزير�ن �ملا�سي.

وبلغ خام غرب تك�سا�س �لو�سيط �لأمريكي 
56 دولر� للرميل يف �لتعامات �ملبكرة، 
وهو �أي�سا �أعلى م�ستوى منذ متوز 2015، 
وبحلول �ل�ساعة 0625 بتوقيت جرينت�س 

بلغ 55.86 دولر للرميل.
و�خل��ام مرتف��ع مبق��د�ر �لثل��ث ع��ن �أدنى 

م�ستوى يف عام 2017.
�ل�سع��ودي حمم��د ب��ن  و�س��دد ويل �لعه��د 
�سلم��ان قب�ست��ه عل��ى �ل�سلط��ة م��ن خال 
حمل��ة �س��د �لف�س��اد �سه��دت �إيق��اف �أمر�ء 
ووزر�ء وم�ستثمرين م��ن بينهم �مللياردير 
ورج��ل �لأعم��ال �لولي��د ب��ن ط��ال ووزير 

�حلر�س �لوطني �لأمري متعب بن عبد �هلل.

قال حمافظ بنك �إجنلر� �ملركزي مارك 
كارين، �أم���س، �إن من��و �قت�س��اد بريطانيا 
�سي�سهد مزيد�ً من �لتباطوؤ يف �لأجل �لق�سري، 
�إذ� �أخفق��ت �لب��اد يف �إب��ر�م �تف��اق جتارة يف 
�مل�ستقب��ل م��ع �لحت��اد �لأوروب��ي بع��د خ��روج 
بريطاني��ا من��ه ورد�ً عل��ى �سوؤ�ل خ��ال مقابلة مع 
تلفزي��ون �آي.تي.يف عم��ا �إذ� كان �قت�س��اد بريطانيا 
�سيت���رشر �إذ� مل تك��ن هن��اك �تفاقية بعد �خل��روج، قال 
كارين: »يف �لأم��د �لق�سري، وبا �س��ك، �إذ� كن ح�سورنا يف 
�ل�س��وق �ملوحد لاحت��اد �لأوروبي �أقل من��ه �لآن، ف�سيحتاج 
ه��ذ� �لقت�س��اد �إىل �إعادة توجي��ه، وخال تلك �لف��رة �سيكون 
هن��اك �سغط على �لنمو«. و�أ�ساف كارين �أنه كان من �ملنتظر �أن 
تزده��ر ��ستثمار�ت �ل�رشكات �لريطاني��ة �لآن نظر�ً لقوة �لقت�ساد 
�لعاملي وعو�مل �أخ��رى، لكن �لو�سع �أنها تنمو ب�سعوبة. ويرجع ذلك 
�إىل عدم �لتيقن �لذي يكتنف نتائج مفاو�سات �خلروج. ورفع بنك �إجنلر� 
ي��وم �خلمي�س �أ�سعار �لفائدة للمرة �لأوىل من��ذ 2007، قبل �ندلع �لأزمة 
�ملالية �لعاملية، لكن �جلنيه �ل�سرليني �سهد تر�جعًا حاد�ً بعدما قال �لبنك 
�أي�س��ًا �إنه يتوق��ع رفع �لفائ��دة يف �مل�ستقبل ب�سكل »تدريجي ج��د�ً«. وي�سهد 

�لقت�س��اد �لريطاين تباطوؤ�ً حاد�ً ه��ذ� �لعام يف �أعقاب ت�سويت �خلروج من 
�لحت��اد �لأوروبي يف 2016، لكن بنك �إجنلر� قرر رفع �لفائدة لأ�سباب من 
بينها �أنه يعتقد �أن �خلروج من �لحتاد �لأوروبي �سيخلق مزيد�ً من �ل�سغوط 
�لت�سخمية نظر�ً لر�جع �لهج��رة و�سعف �ل�ستثمار، و�أبلغ كارين �آي.تي.يف 
�أن��ه م��ن �ملمكن يف حال �إبر�م �سفقة خروج �سيئة �أل يتمكن بنك �إجنلر� من 

خف�س �أ�سعار �لفائدة يف �مل�ستقبل نظر�ً لتلك �ل�سغوط �لت�سخمية.
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توق��ع معه��د �لتموي��ل �ل��دويل �أن ي�سجل �قت�س��اد دولة 
�لإم��ار�ت �أف�س��ل �أد�ء ب��ني �قت�س��اد�ت منطق��ة �ل�رشق 
�لأو�س��ط و�سمال �أفريقيا خال �ل�سنو�ت �خلم�س �ملقبلة، 
بف�س��ل ما يتمتع به من تنوع ومرونة كبرية وحمركات 

متعددة قادرة على تر�سيخ �لنمو وتعزيز ��ستد�مته.
وق��ال �ملعهد يف �لف�سل �خلا���س بدولة �لإمار�ت �سمن 
تقري��ره ع��ن �قت�س��اد�ت �ل���رشق �لأو�س��ط، �إن �قت�س��اد 
�لإم��ار�ت يع��د �أف�سل �قت�س��اد ُم��د�ر يف �ملنطقة بوجه 
ع��ام، بعد �أن نحج ب�سكل لف��ت يف ��ستيعاب �لر�جعات 
�لكب��رية يف �أ�سع��ار �لنف��ط خ��ال �لعام��ني �ملا�سي��ني، 
و��ستع��ادة وت��رية من��و �لقطاع��ات غ��ري �لنفطي��ة �لت��ي 
يتوق��ع �أن ت�س��ل �إىل %3.5 �لع��ام �ملقب��ل، م��ع جناح 

�لإج��ر�ء�ت �لتي قام بها ل�سبط �أو�س��اع �ملالية �لعامة 
وزيادة �لإي��ر�د�ت. وتوقع �ملعهد �رتفاع منو �لقطاعات 
غ��ري �لنفطي��ة من من��و متوق��ع يف ع��ام 2017 بحدود 
%3 �إىل %3.5 يف ع��ام 2018، بدع��م من تخفي�س 
�سب��ط �أو�ساع �ملالية �لعامة وحت�سن �لتجارة �لعاملية، 
لفت��ًا �إىل �أن �لنمو �ملتوق��ع يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
له��ذ� �لع��ام يق��در بنح��و %1.4، م�س��ري�ً �إىل �أن تاأث��ري 
�لأزم��ة �ل�سيا�سي��ة �حلالي��ة مع قطر على من��و �لقت�ساد 
�لإمار�ت��ي �سيك��ون حم��دود�ً للغاي��ة. وق��ال جاربي���س 
�ير�دي��ان نائب مدي��ر �إد�رة �ل�رشق �لأو�س��ط لدى �ملعهد 
ومع��د �لتقري��ر، �إن دول��ة �لإم��ار�ت متكنت ب�س��كل كبري 
م��ن ��ستيع��اب تاأثري تر�ج��ع �أ�سعار �لنفط خ��ال �لفرة 
�ملا�سي��ة بف�سل ما يتمتع ب��ه �قت�سادها بقدر كبري من 
�لتنويع وم��ا متتلكه من بنية حتتية ممت��ازة بالإ�سافة 

�إىل �ل�ستق��ر�ر �ل�سيا�س��ي، ف�س��ا عما متلكه م��ن �أ�سول 
خارجي��ة �سخمة. ولفت �ير�دي��ان �إىل �أنه لرفع معدلت 
�لنم��و �لقت�س��ادي و��ستد�مته للم��دى �ملتو�سط، يجري 
�لعم��ل حاليا على تطبي��ق ��سر�تيجي��ة �ساملة لت�سجيع 
وج��ذب �ل�ستثم��ار �لأجنب��ي �ملبا���رش خ��ارج �ملناطق 
�حل��رة و�ىل قط��اع �لطاق��ة، وكذل��ك تو�سي��ع خي��ار�ت 
�لتموي��ل للم�ساريع �ل�سغ��رية و�ملتو�سطة من �لقطاعات 
غ��ري �مل�رشفية و�لأ�سو�ق �ملالية، �لأم��ر �لذي من �ساأنه 
�أن ينع���س منو �لقطاع �خلا�س ويزي��د من م�ساهمته يف 
عملي��ة �لتنوي��ع �لقت�س��ادي. وفيما يتعل��ق مب�ستويات 
�لت�سخ��م، توقع �لتقرير �أن يبق��ى م�ستوى �لت�سخم حتت 
�ل�سيط��رة يف ظ��ل �لهب��وط �ملتو��س��ل يف �لإيج��ار�ت، 
�لأم��ر �ل��ذي يعو�س �رتف��اع �أ�سعار �ل��و�رد�ت، لفتًا �إىل 
�أن �ل�سغ��وط �لت�سخمي��ة �ملتوقع��ة مع تطبي��ق �رشيبة 

�لقيم��ة �مل�ساف��ة مطلع �لع��ام �ملقبل �سيت��م ��ستيعابها 
جزئي��ا كذلك من خال تخفي�س �أك��ر لاإيجار�ت. و�أكد 
�لتقرير �أن دولة �لإمار�ت قادرة بف�سل ما تتمتع به من 
م�سد�ت مالي��ة �سخمة، على حتم��ل �أي زيادة تدريجية 
يف �سب��ط �لأو�س��اع �ملالية لتقلي��ل �نعكا�س��ات �أ�سعار 
�لنف��ط �ملنخف�سة عل��ى �لنمو �لقت�س��ادي، لفتًا �إىل �أن 
�لتعديات �ملالية يف �لعام �جلاري و�لعام �ملقبل، تركز 
ب�س��كل كبري على تنظيم �لعائ��د�ت غري �لنفطية مبا فيها 
�لر�سوم و�ل�رش�ئب �لنتقائية و�رشيبة �لقيمة �مل�سافة. 
و�أك��د معهد �لتمويل �لدويل ق��درة �لإمار�ت على �حلفاظ 
عل��ى منو �سحي على �لرغم من �لر�جع �حلاد و�مل�ستمر 
يف �أ�سع��ار �لنف��ط �لعاملي��ة خ��ال �لعام��ني �ملا�سيني 
�لتحتي��ة  �لبني��ة  ومتي��ز  �لقت�س��ادي  �لتن��وع  بف�س��ل 
و�ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�سخامة حجم �أ�سولها �خلارجية 

وق��ال �لتقرير، �إن �لقطاع �مل�رشيف يف �ل�إمار�ت يتمتع 
باإط��ار تنظيم��ي و�إ���رش�يف متمي��ز وقادر عل��ى مو��سلة 
مو�جه��ة تد�عي��ات �أ�سع��ار �لنف��ط �ملنخف�س��ة وتقلب��ات 
�أد�ء �لأن�سطة غري �لنفطي��ة، متوقعًا تعايف �لنمو �ل�سنوي 
لائتمان �مل�رشيف من %1.7 يف نهاية 2017، لي�سل 
�إىل نحو %5 يف عام 2018، م�سري�ً �إىل �أن �لإ�ساحات 
�ملتو��سل��ة لتطوير �لأ�سو�ق �ملالي��ة �ملحلية �ست�سهم يف 
زيادة خيار�ت �لتمويل و�لدخار يف �لقت�ساد. و��ستبعد 
�لتقري��ر �أي تغري حمتم��ل يف نظام �أ�سع��ار �ل�رشف على 
�مل��دى �لق�س��ري، م�س��ري�ً �إىل �أن �ملرونة يف �س��وق �لعمل 
مب��و�ز�ة �لإ�ساح��ات �لهيكلي��ة من �ساأنه��ا �أن ت�سهم يف 
حت�س��ني تناف�سية دول��ة �لإم��ار�ت �لعربي��ة �ملتحدة من 
دون �حلاج��ة �إىل تعدي��ات يف �لعملة، لفت��ًا �إىل �أنه من 
�ملتوق��ع �أن ي�سه��د �لعام 2017 زي��ادة �أخرى يف معدل 

�لفائ��دة قبل نهاية �لعام بالتز�من م��ع خطوة م�ستقبلية 
متوقع��ة من �لحتياط��ي �لفي��در�يل �لأمريك��ي، متوقعًا 
كذل��ك �أن ت�س��ل �لزي��ادة ذروته��ا يف �لع��ام 2018 من 
قب��ل �لحتياط��ي �لأمريك��ي، م�س��ري� �إىل �أن كل زي��ادة 
مبقد�ر �لربع نقطة مئوي��ة تدفع كلفة �لتمويل لارتفاع. 
و�عت��ر جاربي���س �ير�دي��ان �أن �قت�ساد دول��ة �لإمار�ت 
م��ن �أف�سل �لقت�ساد�ت �مل��د�رة يف �ملنطقة، فالإمار�ت 
متتل��ك �حتياطات مالية �سخم��ة تقدر بنحو 670 مليار 
دولر )2.45 تريلي��ون درهم(، ف�سا عن �لبنية �لتحتية 
�ملمت��ازة و�قت�س��اد متن��وع و�سدي��ق لاأعم��ال، �لأم��ر 
�ل��ذي ي�ساع��د �لقت�ساد عل��ى �لتعام��ل مع بيئ��ة �أ�سعار 
�لنف��ط �ملنخف�سة لف��ر�ت طويلة، م�س��ري�ً �إىل �أن �لتنويع 
�لقت�س��ادي يغط��ي جم��الت عدي��دة �أبرزه��ا �ل�سياحة 

و�لتجارة غري �لنفطية و�خلدمات �ملالية.

موانئ دبي العالمية تدعو إلى تطوير بنى أفريقيا التحتية

 �سدد �سلطان �أحمد بن �سليم، رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي 
ملجموع��ة مو�نئ دبي �لعاملية عل��ى �أهمية �لركيز على تطوير �لبنى 
يف �لق��ارة �لأفريقي��ة لتعزيز �زدهار �لأعم��ال �لتجارية وخلق فر�س 
عمل جدي��دة، وبالتايل متك��ني �لتجارة يف �ل��دول �لأفريقية وربطها 

بالأ�سو�ق �لعاملية.
جاء ذلك خال لقاء بن �سليم بعدد من روؤ�ساء �لدول �لأفريقية وكبار 
�مل�سوؤول��ني �حلكوميني على هام�س �ل��دورة �لر�بعة للمنتدى �لعاملي 

�لأفريقي لاأعمال 2017 �لتي �ختتمت بدبي �أخري�ً.
و�سلط رئي���س مو�نئ دبي �لعاملية خال لقاء�ته �ملنف�سلة مع رئي�س 
رو�ن��د� ب��ول كاغام��ي، ورئي�س جمهوري��ة �أوغند� ي��وري مو�سيفيني، 
ونائ��ب رئي�س غانا حممدو باومي��ا، �ل�سوء على خطط �أعمال �ل�رشكة 
فيم��ا يخ�س �لقارة، م�س��ري�ً �إىل تعزيز تو�جده��ا يف �أفريقيا وتو�سعة 
حمفظ��ة �أعماله��ا لت�سم��ل �سب��ع دول ه��ي �جلز�ئر وم���رش وجيبوتي 

و�ل�سنغال وموزمبيق ورو�ند� وجمهورية �أر�س �ل�سومال.
 وق��ال بن �سليم: من خال تعزيز تو�جدنا وتو�سعة �أعمالنا 

وتاأ�سي���س �ل���رش�كات �ل�سر�تيجي��ة يف �أفريقي��ا فاإنن��ا 
ن�س��كل ج��زء�ً م��ن م�ستقبلها ب��ل ون�ساه��م يف �سياغته 

بتوظي��ف خر�تن��ا يف تطوي��ر و�إد�رة �لبن��ى �لتحتي��ة 
�حليوية ودعمها باحللول �لتقنية �ملبتكرة و�ملجدية 

�قت�سادي��ًا ومتكينها م��ن مو�كبة �لنم��و ما ي�ساهم 
يف و�س��ع �ل��دول �لأفريقية على خارط��ة �لتجارة 

�لعاملي��ة، خا�سة يف �س��وء �لإمكان��ات �لو�عدة 
�لت��ي تتمت��ع به��ا م��ع وج��ود �س��ت م��ن �أ�رشع 

�لقت�ساد�ت منو�ً يف هذه �لقارة.
وق��ال �إنه مل���س من خال زيار�ت��ه لأفريقيا 

حر���س  حكوماته��ا  م��ع  ومباحثات��ه 
�مل�سوؤول��ني عل��ى تطوي��ر ق��در�ت بلد�نهم 

�لتجارية.
وق��ال �سلطان �أحمد ب��ن �سليم: »تتمتع 

�أفريقي��ا باإمكانيات جتاري��ة هائلة، 
ت�سجي��ل  ه��و  ذل��ك  عل��ى  و�لدلي��ل 

�لتج��ارة �ملتبادل��ة ب��ني �أفريقي��ا 
وباق��ي �أنح��اء �لع��امل من��و�ً بل��غ 

400 يف �ملائ��ة خال �لعقدين 
�ملا�سيني. يعتر تطوير �لبنى 

�لتحتي��ة »�لناعم��ة« كالأطر 
و�لتنظيمي��ة  �لقانوني��ة 

�إ�ساف��ة �إىل �لبنى �لتحتية 
�ل�سلبة �أكرث �أهمية �ليوم 

م�س��ى  وق��ت  �أي  م��ن 
للمحافظ��ة على زخم 

هذ� �لنمو«.
و�أ�سار بن �سليم �إىل 

�لعجز  جت��اوز  �أن 
تع��اين  �ل��ذي 

�لق��ارة  من��ه 
يف  �لأفريقية 

جمال �لبنى 
لتحتي��ة  �

يتطل��ب 
�س��خنّ 

ح��و�يل 93 ملي��ار دولر �سنوي��ًا - حو�يل %10 م��ن �لناجت �ملحلي 
�لإجم��ايل �لأفريق��ي، وذل��ك وفق��ًا لتقري��ر بعن��و�ن »�أفريقي��ا عل��ى 
تقاط��ع ط��رق: ردم �لفج��وة يف �لبنى �لتحتي��ة« كان��ت »مو�نئ دبي 
�لعاملي��ة« �أعدت��ه بالتعاون م��ع وحدة �ملعلوم��ات �لتابعة ملجموعة 

»�إيكونومي�ست«.
وتاب��ع �أنه �نطاق��ًا من دورنا �لعاملي كم�س��در للمعرفة ومن �سعينا 
�إىل حتقي��ق توجهات قيادتنا �لر�سيدة بتعزيز دور �لإمار�ت �ملحوري 
يف تنمي��ة �لتج��ارة �لعاملي��ة، قمنا باإب��ر�م �رش�كات م��ع �حلكومات 

�ملحلية يف �لدول �لأفريقية �لتي نتو�جد فيها.
ويق��دم مين��اء مابوت��و مث��اًل ر�ئع��ًا لق��وة ه��ذه �ل���رش�كات، �إذ قمنا 
بتطويره بحيث �أ�سبح بو�بة للمناط��ق �لد�خلية �لقت�سادية �لو��سعة 
يف �أفريقيا �جلنوبية. �إن لهذ� �مليناء �أثر�ً ملمو�سًا على �لقت�ساد، فقد 
�ساع��د يف خلق 2.000 فر�سة عمل مبا�رشة، و10 �آلف فر�سة عمل 
غ��ري مبا�رشة، كما من��ت كمية �لب�سائ��ع �لتي ناولها �ملين��اء بن�سبة 

.2003 %286 منذ عام 
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