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حركة األسهم اإلمارات والسعودية توقعان اتفاقية تعاون 
في مجال التحقيق بالحوادث والوقائع 

اتفاقيات بين أميركا وفيتنام بـ 12 
مليار دوالر

السفير اإليراني: نأمل رفع حجم التبادل االقتصادي 
مع روسيا إلى 10 مليارات دوالر سنويًا 

إيران: ال تأثير للزلزال على إنتاج حقل "آذر" 
النفطي المشترك 

رئيس كولومبيا يدعو الشركات اإلماراتية 
إلى االستثمار في السياحة والغذاء والطاقة

وقع قط��اع التحقيق يف احل��وادث اجلوية بدولة 
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ومكت��ب حتقيق��ات 
الط��ران باململك��ة العربي��ة ال�س��عودية اتفاقية 
تعاون م�سرتك، اأم�ش على هام�ش اأعمال املوؤمتر 
ال�سنوي اخلام�ش جلمعية ال�رشق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا ملحققي ال�س��امة اجلوية، والذي ينظمه 
مكت��ب حتقيقات الط��ران وت�ست�س��يفه حمافظة 
ج��دة باململك��ة العربي��ة ال�س��عودية يف الثام��ن 
والتا�س��ع من نوفمرب اجلاري. وتهدف التفاقية 

اإىل تب��ادل اخل��ربات واملعلوم��ات والتدريب يف 
جم��ال التحقي��ق باحل��وادث والوقائ��ع اجلوي��ة. 
وقع التفاقية خالد وليد الري�سي، مدير التحقيق 
يف احلوادث اجلوية ل��دى الهيئة العامة للطران 
امل��دين، وعبدالإله بن عثمان الفلمبان مدير عام 
مكتب حتقيق��ات الطران يف ال�س��عودية، وجرت 
مرا�سم التوقيع بح�س��ور رئي�ش اجلمعية الدولية 
والقائ��م   ،ISASI اجلوي��ة  ال�س��امة  ملحقق��ي 
باأعم��ال رئي�ش جمعية ال�رشق الأو�س��ط و�س��مال 
MEN A  اأفريقي��ا ملحققي ال�س��امة اجلوية
الط��ران  ح��وادث  حتقيق��ات  ورئي���ش   ،SASI

وقعت موؤ�س�س��ات جتارية فيتنامية واأمركية اتفاقيات بقيمة 
اإجمالية 12 مليار دولر اأم�ش، يف هانوي، وذلك على هام�ش 
زيارة الرئي�ش الأمركي دونالد ترامب لفيتنام قبل اأن يتوجه 

اأم�ش اأي�سًا اإىل الفلبني يف ختام جولته الآ�سيوية الأوىل.
و�س��ملت التفاقيات عقدين يف قطاع الط��ران وقعتهما اأكرب 
�رشكت��ني للخط��وط اجلوي��ة يف فيتن��ام: »فيتن��ام اآيرلين��ز« 
و»في��ت جي��ت اآير«، بقيم��ة اإجمالية 2.1 مليار دولر. و�س��كا 
ترامب لرئي�ش الوزراء الفيتنامي جنوين �س��وان فوك، من خلل 
التوازن التجاري ب��ني البلدين، والذي بلغ 28.6 مليار دولر 

حتى �سبتمرب هذا العام، بح�سب مكتب الإح�ساء الأمركي.
وق��ال ترامب »نحت��اج للعناية ب�رشكاتن��ا الأمركية ورعاية 
عمالنا الأمركيني، ورمبا مل تكن الإدارات ال�س��ابقة يل تف�سل 
ه��ذا الأم��ر اأو تفهم الأم��ر، كان هناك خط��اأ، لأن هناك الكثر 
من امل�س��كات تتعل��ق بخلل الت��وازن التج��اري«. كما عر�ش 
ترامب على فيتنام فر�سة �رشاء �سواريخ اأمركية وغرها من 
املعدات الع�س��كرية، يف حماول��ة لتقليل هذا اخللل يف التوازن 

التجاري.

مه��دي  مو�س��كو  يف  الي��راين  ال�س��فر  ا�س��ار 
�سنائي اىل منو التبادل القت�سادي بني ايران 
ورو�س��يا بن�س��بة 70 باملئة العام املا�س��ي، 
معرب��ا ع��ن امل��ه يف ان يبل��غ حج��م التبادل 
التج��اري يف الع��وام املقبل��ة 10 ملي��ارات 
دولر �س��نويا . وخال لقائه اع�س��اء الحتاد 
ال�س��امي للطلب��ة اجلامعي��ني اليرانيني يف 
مو�سكو ا�سار �سنائي اىل التطورات والتغيرات 
النوعي��ة يف العاقات بني ايران ورو�س��يا يف 
الع��وام الخرة معتربا رفع حجم وم�س��توى 
خمتل��ف  يف  البلدي��ن  ب��ني  الوف��ود  تب��ادل 
املج��الت بانه منوذج لهذا النمو . وافاد بانه 
وحل�س��ن احل��ظ ان البلدي��ن ي�س��هدان ارتفاعا 
يف حجم وم�س��توى الزي��ارات املتبادلة حيث 
ق��ام الرئي�ش اليراين بثاث زيارات والرئي�ش 
الرو�س��ي بزيارت��ني خ��ال الع��وام الثاث��ة 
الخ��رة كما ج��رت 10 لقاءات بني رئي�س��ي 
املا�س��ية  الربع��ة  الع��وام  البلدي��ن خ��ال 

وه��ذا الم��ر يوؤك��د من��و م�س��توى العاق��ات . 
واعت��رب ن�س��اط جمي��ع القطاع��ات بان��ه م��ن 
خ�سو�س��يات العاق��ات ب��ني ايران ورو�س��يا 
وهذا ما مييز هذه العاقات قيا�سا بالعاقات 
م��ع باقي البل��دان . كما ذهب �س��نائي اىل ان 
ت�س��عيد املواجهة بني رو�سيا والغرب وتوجه 
رو�س��يا نحو ال�رشق واجلنوب كان اي�س��ا من 
العوام��ل الخرى لتنمي��ة العاقات بني ايران 
ورو�س��يا . ولفت اىل ان التبادل التجاري بني 
البلدين �س��جل العام املا�سي منوا بن�سبة 70 
باملئة قيا�س��ا بالعام الذي �سبقه كما �سجلت 
�س��ادرات ايران اىل رو�س��يا يف الن�سف الول 
م��ن الع��ام اجل��اري من��وا بن�س��بة 38 باملئة 
ومن املتوقع ي�س��جل حج��م التبادل التجاري 
بني اجلانب��ني حتى نهاية العام اجلاري منوا 
اكرب من الع��ام املن�رشم. واعرب عن امله يف 
ان ي�س��ل حجم التبادل التجاري بني البلدين 
اىل 10 مليار دولر �سنويا وقال، يبدو ان هذا 
الم��ر �س��يتحقق خ��ال الع��وام القادمة نظر 

لاجراءات املتخذة ل�سيما يف حقل الطاقة.

 اأعل��ن كي��وان يار احم��دي متعه��د م�رشوع 
تطوير حق��ل "اآذر" ب�رشكة هند�س��ة وتطوير 
النف��ط اليراني��ة، اأن من�س��اآت تطوي��ر احلقل 
مل تت���رشر جراء الزل��زال واأن عملية النتاج 
م�س��تمرة.  الع��راق  م��ع  امل�س��رتك  باحلق��ل 
واأو�س��ح يار احم��دي اأن العملي��ة النتاجية 
م�ستمرة ول داعي للقلق. واأ�ساف اأن اجمايل 
انت��اج احلق��ل ناهز 6 ماي��ني برميل لغاية 
الن. يذك��ر اأن حق��ل اآذر النفط��ي يق��ع على 

امت��داد احل��دود الغربي��ة ليران م��ع العراق 
وحتدي��دا جن��وب غربي حمافظ��ة ايام بني 
مدينت��ي مهران ودهل��ران، ويتخطى انتاجه 
اليومي 30 الف برميل يوميا. ي�س��ار اىل اأن 
زلزال بق��وة 7.3 درجة على مقيا�ش ريخرت 
�رشب م�س��اء الح��د املنطق��ة احلدودية يف 
غرب ايران مع العراق ونظرا لقوته فقد �سعر 
به ال�س��كان يف العديد م��ن حمافظات الباد 
وخمتل��ف انح��اء الع��راق. فيم��ا لق��ي 207 
ا�س��خا�ش م�رشعهم وا�س��يب نح��و 1700 

اآخرين يف زلزال م�ساء الحد املا�سي.

دع��ا الرئي�ش الكولومب��ي خوان مانويل 
دول��ة  يف  الأعم��ال  جمتم��ع  �س��انتو�ش 
الإمارات اإىل ا�س��تغال الفر�ش ال�ستثمارية 
اأن بع��د  اأ�س��واق ب��اده، معت��رباً  املتاح��ة يف 
امل�س��افات لي���ش عائقًا على الإط��اق اأمام تطور 
ومن��و ال���رشاكات القت�س��ادية امل�سرتكة.واأ�س��اف 
اأن  ب��اده  تتطل��ع  اإىل  ال�س��تثمارات  الإماراتي��ة  يف 
 جمالت  ال�سياحة  وال�سناعات  الغذائية  والطاقة  البديلة، 
 معت��رباً  اأن  باده  تتميز  ببيئة  ا�س��تثمارية  م�س��تقرة  وموقع 
 ا�س��رتاتيجي  وحج��م  ا�س��تثمارات  خارجي��ة  مبا���رشة  هو  من 
 الأعل��ى  يف  اأمري��كا  الاتيني��ة،  يف  حني  ت��ربز  كولومبيا  كمركز 
 لوج�س��تي  يف  املنطقة. ولفت اإىل اأن باده تتيح الو�س��ول اإىل نحو 
1.5 مليار م�س��تهلك وبالتايل فاإن �س��بكتها اللوج�س��تية ممتدة اإىل 
ع��دد من الأ�س��واق العاملية مما يتيح لدب��ي و�رشكاتها مرونة اأكرب يف 
جتارتها مع الأ�س��واق الاتيني��ة، موؤكداً التزام حكومته بال�س��تثمار يف 

البنية التحتية والرتكيز على التعليم.
وج��اء كام الرئي�ش الكولومبي خال ا�س��تقبال غرفة جتارة و�س��ناعة دبي 
لفخامته والوفد املرافق يف مقر الغرفة، حيث جرى البحث يف تعزيز اأوا�رش 

العاق��ات القت�س��ادية بني جمتمع��ي الأعمال يف كل من دب��ي وكولومبيا، 
و�سبل الرتقاء بها مبا يحقق امل�سالح والأهداف امل�سرتكة.

وخال كلمته الرتحيبية بالوفد الزائر، اأكد ماجد �سيف الغرير، رئي�ش جمل�ش 
اإدارة غرفة دبي عمق الروابط القت�س��ادية بني اجلانبني، معترباً اأن الزيارة 
الأخ��رة لبعثة غرفة دبي التجارية اإىل كولومبي��ا، والزيارة احلالية لرئي�ش 
كولومبيا اإىل الإمارات تعك�ش التزام اجلانبني الوا�سح بتطوير العاقات اإىل 

م�ستويات رفيعة.
ولفت اإىل التزام الغرفة الدائم با�ستك�ساف الأ�سواق الواعدة، معترباً كولومبيا 
من الأ�س��واق التي ت�س��تهدفها الغرفة وتهتم بها، وتتطلع اإىل تعريف القطاع 
اخلا���ش بفر�س��ها واآف��اق منوها، موؤك��داً اأن بيئ��ة الأعمال امل�س��جعة وقوة 
اقت�س��ادها و�سهيتها ل�س��تقطاب امل�س��تثمرين متثل عوامل هامة يف حتفيز 
القط��اع اخلا���ش يف دبي على دخول ال�س��وق الكولومبية.واأ�س��ار الغرير اإىل 
وج��ود »فر���ش كثرة للتعاون امل�س��رتك وخ�سو�س��ًا يف قطاعات اخلدمات 
اللوج�س��تية والطاق��ة املتج��ددة وال�س��ناعات الغذائية، يف ح��ني توفر دبي 
مركزاً لوج�س��تيًا ا�سرتاتيجيًا لل�س��حن اجلوي من كولومبيا اإىل اأفريقيا ودول 
اخلليج العربي وجنوب �رشق اآ�س��يا«. وبدوره ا�س��تعر�ش حم��د بوعميم اآفاق 
العاقات القت�س��ادية بني كولومبيا ودولة الإمارات، م�س��راً اإىل اأن جتارة 
الإم��ارات غ��ر النفطية م��ع كولومبيا بلغت 149 ملي��ون دولر اأمركي يف 
العام 2016، �س��كلت منها ال�سادرات الكولومبية اإىل دبي الن�سبة الأكرب من 

حجم التبادل التجاري

"إكسل لندن" يستضيف 300 فعالية في 2017

 ا�ست�س��اف مركز »اإك�س��ل لن��دن« للمعار���ش منذ بداية 
الع��ام اجل��اري وحت��ى الآن 280 فعالي��ة، وي�س��ل اإىل 
300 فعالية حتى نهاية 2017، ح�س��ب ديفيد باجلر 
الرئي���ش التنفي��ذي للمركز، ال��ذي ق��ال يف ت�رشيحات 
ل��� »الحت��اد« يف مق��ر املرك��ز، التابع ل�رشك��ة اأبوظبي 
للمعار���ش »اأدني��ك«، اإن الفعالي��ات الت��ي ا�ست�س��افها 

»اإك�سل لندن« اجتذبت 4 مايني زائر هذا العام.
واأ�س��اف اأن الفعالي��ات التي ي�ست�س��يفها املركز وفرت 
37 األف وظيفة مبا�رشة وغر مبا�رشة، وت�س��هم بنحو 
4 مليارات جنيه اإ�س��رتليني يف القت�س��اد الربيطاين، 
مو�س��حًا اأن هذا ي�س��مل الفن��ادق واملطاعم و�س��يارات 
باإقام��ة  املرتبط��ة  اخلدم��ات  م��ن  وغره��ا  الأج��رة 

الفعالي��ات، وق��ال: اإن ه��ذه الفعالي��ات داعم��ة قوي��ة 
لاقت�س��اد يف اململكة املتحدة وللبني��ة التحتية فيها، 
وق��د اأدركن��ا اأن ه��وؤلء ال��زوار الذي��ن يح���رشون تل��ك 
الفعالي��ات يطلع��ون عل��ى اأح��دث البت��كارات يف عامل 
التقني��ة، ويتفاعل��ون م��ع اأف��راد ذوى اأع��راق وثقافات 
خمتلف��ة، وا�س��تكمل: �س��ارت لن��دن مرك��زاً للتقنية يف 
اأوروبا، حيث تقيم ال�رشكات التقنية العماقة مقاراتها 
الرئي�س��ة يف اأوروبا بها، وه��ذه الفعالية حمرك للمدينة 
ورفاهي��ة اململكة املتحدة، وللعل��م فاإن هذه الفعاليات 
لن تت��م من دون دعم م��ن اأبوظبي، وا�س��تحوذت اأدنيك 
على »اإك�س��ل لندن«، اأكرب مرك��ز معار�ش وموؤمترات يف 
لندن، �س��نة 2008، ويقع قرب حو�ش ال�سفن الفكتوري 
امللكي ب��ني مقاطعة كرني وارف ومط��ار مدينة لندن، 
وق��ال باجل��ر: نحن نرك��ز حاليًا على ج��ذب الفعاليات 

الرائ��دة يف الع��امل اإىل املركز، لأن �س��معتنا تعتمد على 
ج��ودة الفعالي��ات التي ن�ست�س��يفها، فكلم��ا زادت هذه 
اجل��ودة زاد الطل��ب عل��ى املرك��ز لإقام��ة الفعالي��ات. 
وعن التو�س��عات التي نفذها اإك�س��ل لندن قال: اأ�س��افت 
التو�س��عة التي اأجنزها املركز ع��ام 2010 نحو 40% 
زي��ادة يف م�س��احة املرك��ز اإىل 100 األ��ف م��رت، وقمنا 
باإن�س��اء اأول مرك��ز للموؤمترات بلندن، حي��ث اإنه مل يكن 
فيه��ا مرك��ز للموؤمت��رات، وقد �س��اعد مركز اإك�س��ل لندن 
مدينة لندن على اأن حتتل املرتبة اخلام�سة يف ت�سنيف 
الحت��اد الدويل ملنظمي املوؤمت��رات بعد اأن كانت حتتل 
املرتب��ة 19، ويف غ�س��ون خم���ش �س��نوات اأ�س��هم مب��ا 
يعادل مليار جنيه اإ�س��رتليني يف القت�س��اد الربيطاين. 
واأ�س��اف: يعت��رب مرك��ز اإم بي �س��ي برمير اأك��رب مركز 
للموؤمت��رات يف اململكة املتحدة بالنظر لعدد الفعاليات 

وم��دى اأهميتها، وواحداً من اأهم اأربعة اأو خم�س��ة مراكز 
لإقامة الفعاليات على م�س��توى اأوروبا. وي�س��م اإك�س��ل 
لندن اأ�س��خم قاعة موؤمترات يف اململكة املتحدة تت�سع 
ل��� 5000 �س��خ�ش، وقاع��ة حف��ات تت�س��ع ل��� 3000 
�س��خ�ش، ومرك��ز موؤمت��رات يت�س��ع ل��� 1200 �س��خ�ش. 
وحول تاأثرات خ��روج بريطانيا من الحتاد الأوروبي 
)بريك�س��ت( على �سناعة املعار�ش يف اململكة املتحدة 
ق��ال باجلر: هناك تاأثران مبا���رشان، الأول الإيجابي، 
حي��ث اأ�س��بحت لن��دن اأرخ���ش بن�س��بة %15 م��ن ذي 
قبل وهذا ي�س��مل الفنادق واملطاع��م والرحات اجلوية، 
والثاين اأن معظم القادمني يتعني عليهم احل�س��ول على 
تاأ�س��رة دخول وهذا هو اجلانب ال�سلبي، واأ�ساف: حتى 
الآن اململكة املتحدة تعترب �س��وقًا جاذبًا على م�س��توى 
العامل، لكن القت�س��اد يتباطاأ حالي��ًا، فنحن ننتقل من 

اأحد اأقوى اقت�س��ادات اأوروبا اإىل اأ�س��عف القت�سادات 
اأداء. وقال:»اأعتقد اأنن��ا حمظوظون للغاية اأن العاقات 
مع عمائنا تعلوها الثقة، وبالرغم من اأننا مل ندرك بعد 
تاأثرات ال�»بريك�س��ت«، ولذلك ف��اإن قدوم ال�رشكات اإىل 
هن��ا لإقام��ة فعاليات ل يعترب خماطرة. وعن م�س��تقبل 
قط��اع املعار���ش يف بريطاني��ا ق��ال: امل�س��تقبل واعد 
ج��داً ملرك��ز اإك�س��ل لن��دن، فلدينا امل��كان اخلا���ش بنا 
ولدينا خطة عمل وا�س��حة، والفعالي��ات التي فزنا بها 
دون امل��دن الأخ��رى تظهر ب�س��ورة جي��دة وهي جتذب 
زواراً م��ن جمي��ع الفئ��ات، وبالت��ايل امل�س��تقبل واع��د 
لن��ا، واأتوقع يف خال خم�ش اأو �س��بع �س��نوات اأن نكون 
املق�س��د الأول لاجتماع��ات يف اأوروب��ا، وع��ن اخلطط 
امل�س��تقبلية لتطوير اإك�س��ل لندن قال باجلر:»نركز على 
توفر اأف�س��ل خدمة للزوار من جميع اأنحاء العامل، واأن 

نقدم جلميع الأفراد من زوار و�س��يوف ومنظمني اأف�سل 
جترب��ة لهم، وبتجميع كل هذه النقاط �س��ويًا ف�س��يكون 
باإمكاننا اأن نقدم اأف�سل النتائج للزوار والذين بدورهم 
ي�ست�س��عرون هذا النجاح ويعودون من جديد؛ لأن اإك�سل 
�سي�س��بح اأف�س��ل مكان ل�ست�س��افة فعالياتهم، واإذا مت 
ذل��ك وف��ق اإطار عملي �س��يكون ه��ذا جناحًا اقت�س��اديًا 
لكل �سخ�ش. وهذا ما نود اأن نكمله الآن«. وقال:»جتري 
الأعم��ال الإن�س��ائية مل���رشوع »كرو�رشي��ل« )م���رشوع 
ال�سكك احلديدية عالية ال�رشعة عرب مدينة لندن(، ويوفر 
امل�رشوع املزمع تد�س��ينه يف 2018 حمطة خم�س�س��ة 
لإك�سل لندن، ما ي�س��هل الو�سول اإىل املركز الواقع على 
م�س��افة 43 دقيق��ة من مطار هيرثو بلن��دن، الأمر الذي 
ي�س��هم يف زيادة قيمة الأرا�س��ي غر املط��ورة التابعة 

لإك�سل لندن«.

الجزائر و فرنسا توقعان ثالثة اتفاقات شراكة اقتصادية

وقعت اجلزائر وفرن�س��ا، الأحد بالعا�س��مة اجلزائري��ة، ثاث اتفاقات 
�رشاكة وتعاون اقت�سادية تخ�ش قطاع امليكانك وال�سناعة الغذائية 

وال�سناعة الطاقوية.
وتت�س��من التفاقيات الثاثة التي وقعت، بعد اأ�س��غال الدورة الرابعة 
للجنة القت�س��ادية املختلطة اجلزائريةAالفرن�سية 'كوميف'، اتفاقية 
ل�س��ناعة التجهي��زات الكهربائي��ة ذات ال�س��غط املتو�س��ط والع��ايل 
ب��ني املجم��ع اجلزائ��ري احلكومي 'اإل��ك. اجلزائ��ر' وجممع '�س��نايدر'، 
وبروتوكول اتفاق لإن�س��اء جممع لت�س��دير اخل�رش والفواكه، و�رشاكة 

يف جم��ال الإنت��اج الفاحي الطبيعي ب��ني املجمع احلكومي 
اجلزائري 'اأغروماد' واملجمع الفرن�سي 'اأغرولوغ'.

لإجن��از  م�س��اهمني  اتف��اق  فه��و  الثال��ث،  التف��اق  اأم��ا 
م�س��نع لرتكي��ب ال�س��يارات 'بيج��و' ب��ني جممع 'ب��ي. اأم. 

لاأجه��زة  اخلا���ش  'كون��دور'  وجمم��ع  اأوAق�س��نطينة' 
الإلكرتونية، وموؤ�س�سة 'بالباب رو'، وال�رشكة الفرن�سية 

'بي. اأ�ش. اأAبيجو' ل�سناعة ال�سيارات.
و�س��تقوم �رشكة بيجوA �سيرتوين لاإنتاج باجلزائر 

ب�س��ناعة �س��يارات م��ن عام��ة بيج��و يف اجلزائر 
ابت��داء من 2018 با�س��تثمار يبل��غ 100 مليون 
اأورو، وف��ق قاع��دة 51/49 يف املائة بني 20 

يف املائ��ة للموؤ�س�س��ة الوطني��ة لإنت��اج الآلت 
ال�س��ناعية اجلزائرA 'بي. اأم. اأوA ق�س��نطينة' 

و15،5 يف املائ��ة للمجمع اخلا�ش كوندور 
�س��يدلين  ملتعام��ل  املائ��ة  يف  و15،5 
جزائري 'بالباب رو' بالن�س��بة اإيل اجلانب 

اجلزائ��ري، و49 يف املائ��ة ملجمع 'بي. 
اأ�ش. اأ' بالن�سبة اإيل اجلانب الفرن�سي.

وح�سب مدير املجمع الفرن�سي املكلف 
'ج��ان  الأو�س��ط  وال���رشق  باإفريقي��ا 

فاإن'م�س��نع  كيم��ار'،  كري�س��توف 
بوه��ران  �س��يقام  ال��ذي  بيج��و 

)400 كيلومرت غرب العا�س��مة 
طاقت��ه  �س��تبلغ  اجلزائري��ة( 
وح��دة   75.000 الإجمالي��ة 

�سنويا يف نهاية املطاف'.
بن�س��بة  يتعل��ق  وفيم��ا 

الإدم��اج اأ�س��ار كيمار اإيل 
اأنه��ا �س��تكون يف نهاية 
املطاف 40 يف املائة، 

م�سيفا اأن العقد ين�ش 
اإن�س��اء  عل��ي  كذل��ك 

اأكادميي��ة 'بي. اأ�ش. 
اأ' يف اجلزائ��ر، من 

متك��ني  �س��اأنها 
العامل��ة  الي��د 

ي��ة  ئر ا جلز ا
تطوي��ر  م��ن 
ت  ا ء لكف��ا ا

يف جم��ال 
كي��ب  تر

ال�سيارات و�سناعتها لفائدة �رشكة بيجوA �سيرتوين لاإنتاج اجلزائر.
ويهدف امل�رشوع اإيل تطوير فرع كامل لل�سيارات يف اجلزائر. واأو�سح 
املتح��دث اأن �س��انعي جتهي��زات بيجو الذي��ن �سي�س��تقرون كذلك يف 
اجلزائ��ر �س��يقيمون �رشاكات اأخري م��ع متعاملني جزائريني لإن�س��اء 

ن�سيج �سناعي وجتاوز ن�سبة 40 يف املائة من الإدماج.
واعترب كيمار اأن ال�س��وق اجلزائرية 'مهمة للغاية' بالن�س��بة اإيل جممع 
'بي. اأ�ش. اأ'، م�س��را اإيل اأن هذا امل�س��نع �سيمكن من ا�ستحداث 1000 

من�سب �سغل مبا�رش واآلف منا�سب ال�سغل الأخري غر املبا�رشة.
ومل يف�س��ح امل�س��وؤول الفرن�س��ي يف ال�رشك��ة الفرن�س��ية ع��ن اأن��واع 

ال�سيارات التي �ستنتجها �رشكة بيجو �سيرتوين لاإنتاج اجلزائر.

الجزائر_ وكاالت

دبي _ وكاالت

هانوي_ وكاالت

طهران_ وكاالت

طهران_ وكاالت

دبي_ وكاالت
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