
أعلنت مجموعة االمتيازات اخلليجية القابضة 
االنتهاء من إجراءات التحويل، ونقل امللكية ملجموعة 
الشركات واملطاعم التي مت شرائها بقيمة 7.08 
مليون دينار )23.45 مليون دوالر( إل��ى ملكية 

الشركة.
وتابعت في بيان لبورصة الكويت امس األحد، 
أنها قامت بسداد اجلزء النقدي بقيمة 3.05 مليون 
دينار، كما مت االتفاق مع الطرف البائع على رهن 
تلك الشركات اجلديدة والتابعة مقابل سدا اجلزء 
املتبقي الناجت عن عملية ال��ش��راء والبالغ 4.03 

مليون دينار.
وأش��ارت إلى أنه السداد سيتم خالل عام قابل 
للتجديد باإلضافة إلى قيمة الفوائد املستحقة على 

املبلغ بنسبة %3 فوق سعر خصم البنك املركزي.

وبشأن األثر املالي املتوقع لذلك اإلجراء، فرجحت 
»االمتيازات« زي��ادة أصولها بقيمة 7.08 مليون 
دينار، مع ارتفاع االلتزامات والديون بواقع 4.03 
مليون دينار، باإلضافة إلى قيمة الفوائد املستحقة 
على املبلغ بنسبة %3 ف��وق سعر اخلصم احملدد 
من قبل بنك الكويت املركزي في حساب ميزانية 

الشركة.
وكشفت االمتيازات أن حساب األرباح واخلسائر 
سيتأثر تبعاً مبباشرة األعمال التشغيلية الناجتة 
عن عملية ال��ش��راء والتي ال ميكن التكهن بها في 

الوقت الراهن بشكل دقيق.
وكانت الشركة قد أعلنت في 10 سبتمبر احلالي، 
موافقة مجلس اإلدارة على شراء مجموعة مطاعم 

وشركات بقيمة 7.07 مليون دينار.
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3.05 مليون دينار قامت بسداد اجلزء النقدي بقيمة 

»االمتيازات«  تنهي إجراءات شراء 
أصول جديدة

حصلت ش��رك��ة صناعة الكيماويات البترولية على 
جائزةحول أفضل مبادرة في املسؤولية املجتمعية على 
مستوى الشرق األوسط في مسابقة النفط والغاز والتكرير 
والبتروكيماويات للعام 2018،وذلك عن مبادرتها الهادفة 
للتوعية واحلفاظ على البيئة »GO GREEN«، والتي 
تسلمها مدير دائ���رة االت��ص��ال واخل��دم��ات بالوكالة داود 
العميري ممثالً للشركة خ��الل حفل أقيم ي��وم 12 سبتمبر 
اجلاري في دبي بحضور أكثر من مئتي شخص ميثلون نخبة 
مميزة من املسؤولني في كبرى الشركات النفطية من مختلف 

أنحاء العالم.
تتمتع اجل��ائ��زة بسمعة عاملية مم��ت��ازة، ويتم اختيار 
الفائزين من بني املنظمات واألش��خ��اص األفضل أداء في 
عشر فئات مختلفة تشمل املسؤولية املجتمعية، والصحة 

والسالمة والبيئة، والتدريب واملشاريع واخلدمات وغيرها، 
ويتم ترشيح كبرى الشركات العاملة في عالم النفط والغاز 
والتكرير والبتروكيماويات في املنطقة للحصول على هذه 
اجلوائز التي تعتبر شهادة واعتراف بالتميز والتفوق في 
هذه املجاالت، وتقوم جلنة التحكيم املكونة من خمسة قضاة 
من أكبر الشركات املتخصصة في قطاع النفط والغاز من 
مختلف دول العالم بالتدقيق على املتنافسني لكل فئة من 

فئات اجلوائز العشرة ليتم اختيار الفائزين.
ومبناسبة حتقيق هذا اإلجناز لشركة صناعة الكيماويات 
البترولية ص��رح الرئيس التنفيذي محمد عبد اللطيف 
ال��ف��ره��ود إن الشركة ت��واص��ل جهودها ال��ت��ي بدأتها منذ 
أع��وام عديدة في دعم ورعاية وإط��الق العديد من املبادرات 
واألنشطة االجتماعية والصحية والبيئية ليست على صعيد 

عامليها فقط ولكن على صعيد املجتمع اخلارجي لتؤكد على 
التزامها مبسؤوليتها جتاه املجتمع احمللي، وقد حققت العديد 
من االجنازات في هذا املجال طيلة سنوات عملها ونالت العديد 

من اجلوائز احمللية والعاملية.
وأضاف:”نحنفيشركة صناعة الكيماويات البترولية 
نفتخرمبسيرتها الرائدة والتي متتد إلى أكثر من نصف قرن 
حققت خاللها العديد من اإلجن��ازات على  جميع األصعدة 
وأصبحت شركة رائ��دة في مجالها وأنها التألو جهدا في 
تعزيز دورها في اخلدمة املجتمعية وخدمة وطننا الغالي 
الكويت واملساهمة ف��ي دف��ع عجلة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية جنًب إلى جنب لتكريس القيم العريقة التي دأب 
عليها أهل الكويت، آملني في حتقيق املزيد من اجلهود التي 

تسهم في حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع.

2018 في مسابقة النفط والغاز والتكرير في الشرق األوسط للعام 

»الكيماويات البترولية« حتصل على جائزة للمسؤولية املجتمعية

إهداء اجلائزة للرئيس التنفيذي محمد الفرهود تسليم اجلائزة داود العميري

املطوع يستقبل سفير الواليات املتحدة لدى الكويت
 استقبل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجارية فيصل علي عبدالوهاب املطوع في 
مكتبه، الواقع في مقر الشركة، سعادة سفير 
ال��والي��ات املتحدة األمريكية ل��دى الكويت 
لورانس سيلفرمان، للحديث توسيع نطاق 
وف���رص ال��ت��ع��اون ب��ني الشركة والشركات 
األم��ري��ك��ي��ة ومناقشة ال��ف��رص املستقبلية 

احملتملة.
وق��د عبر س��ع��ادة السفير سيلفرمان عن 
سعادته بهذه الزيارة وبالعالقات التجارية 
املمتازة مع القطاع اخلاص الكويتي، متمنياً 
امل��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون املثمر ب��ني ش��رك��ة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية وشركات البيع 

بالتجزئة واجلملة األمريكية في الكويت. 
وق���ال رئ��ي��س مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجارية السيد/ فيصل علي املطوع: » لقد 
استطعنا في شركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجارية خ��الل العقود املاضية أن نكّون 
عالقات جتارية ممتازة مع شركات أمريكية 
ع��دة ف��ي مجموعة م��ن امل��ج��االت املختلفة. 
وإننا سنواصل التزامنا ب��أن يكون القطاع 
اخلاص الكويتي خير سفير لتوطيد العالقات 
االقتصادية والتجارية بني الدول، كما ونتطلع 
إل��ى مزيد من التعاون املشترك مع شركات 
جتارية رائدة في الواليات املتحدة األمريكية. 

وأود أن أنتهز ه��ذه الفرصة ألتقدم بجزيل 
الشكر لسعادة السفير سيلفرمان على هذه 
ال��زي��ارة على أم��ل أن ن��رح��ب ب��ه م��ج��دداً في 
الشركة لبحث املزيد من العالقات واملصالح 

املتبادلة.«

ت��ع��د ش��رك��ة ع��ل��ي ع��ب��د ال���وه���اب امل��ط��وع 
التجارية واح���دة م��ن أق���دم وأك��ب��ر شركات 
التجزئة وال��ت��وزي��ع ف��ي س��وق االستهالك 
الكويتي املتنامي، وإح���دى أجن��ح شركات 
الكويت ف��ي قطاعي البيع باجلملة والبيع 

بالتجزئة حيث متثل أك��ث��ر م��ن مئة عالمة 
جتارية تشمل العديد من العالمات التجارية 
األمريكية مثل »بروكتر أند غامبل«، و«فايزر«، 
و«ك��ل��وروك��س«، و«ن��اي��ك��ي«، و«ه��ي��رش��ي«، 

و«ذي نورث فيس« و«إيست باك« وغيرها.

جانب من االستقبال
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»كامكو« تستكمل بنجاح صفقة شراء 
حصة األغلبية في »جلوبل«

أعلنت شركة كامكو لالستثمار، عن إمتام 
صفقة االس��ت��ح��واذ على حصة األغلبية في 
شركة بيت االستثمار العاملي »جلوبل«، حيث 
ق��ام��ت ك��ام��ك��وب��ش��راء 396،426،434 سهم 
وبحصة تبلغ %69.528 م��ن أسهم شركة 
»ج��ل��وب��ل«، وذل���ك م��ن ش��رك��ة »ان س��ي اتش 
فنتشرز« ومقرها دول��ة البحرين باعتبارها 
املمثل الرئيسي ملجموعة الدائنني واملساهمني 
لشركة جلوبلوالذي يتضمن أك��ث��ر م��ن 50 

مؤسسة مالية.  
وقد قامت كامكو بإمتام صفقة الشراءبنجاح 
بعد احلصول على كافة املوافقات الالزمة من 
هيئة أسواق املال واجلهات الرقابية األخرى. 
وتأتي أهمية الصفقة انطالقاً من اإلمكانيات 
التي تتمتع بها جلوبلوالتي تتضمن سلسلة 
املنتجات واخلدمات االستثمارية التي تقدمها، 
فضالً عن األصول املدارة كالعقارات، واألسهم، 
ومحفظة صناديق االستثمار، وشركة الوساطة 
املالية التابعة جللوبل، ومقر الشركة الرئيسي 
ف��ي ال��ك��وي��ت، ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ق��رات جلوبل 
الدولية الواقعة في كل من اإلمارات والسعودية 

والبحرين ومصر واألردن وتركيا.
وفي سياق تعليقه على إمتام الصفقة، قال الرئيس التنفيذي لكامكو، فيصل صرخوه: »ستتمكنكامكو 
وجلوبلعبر هذه الصفقة من اجلمع بينخبرات متتد ألكثر من أربعة عقود من الزمن في قطاع االستثمار، ال 

سيما وأن الشركتان تعدان من أهم املؤسسات االستثمارية على املستويني احمللي واإلقليمي«. 
وأكد، »يعد استكمال هذه الصفقة بنجاح من أهم اإلجنازات التي حتتسب لصالح كامكو وثمرة جهودنا 
وعملنا الدؤوب على مدار األشهر املاضية، لذا فنحنسعيدونبالوصول إلى تلك النتيجة الناجحة. وبهذه 
املناسبة، أود أن أعرب عن امتناناوشكرنا لعمالئنا واملساهمني وأصحاب املصلحة الكرام، فلم يكن باإلمكان 
وصول كامكو إلى هذه اللحظة التاريخية دون مساندتهم. كما نود أن نعرب عن تقديرنا للتعاون والعطاء 
املبذول ممن ساهموا في استكمال هذه الصفقة بسالسة وجناح، وكذلك الشكر موصول إلى مجلس اإلدارة 
احلالي واملجالس السابقة لشركة جلوبل على قيادة نهوض الشركة بعد اعادة هيكلتها منذ عدة سنوات، 
ومستشارونا القائمني على العمل إلمتام الصفقة شركة الفاريز آند مارسال- الشرق األوسط، املستشار 

االستراتيجي،شركةفريشفيلدزبروكهاوسديرينجراحملدودة، املستشارالقانوني«.
وأضاف قائالً: »لقد عاصر القطاع املالي واالستثماري حتوالت كبرى خالل العقدين املاضيني. وخالل 
تلك الفترة، قمنا بإدارة الدفة والتكيف مبا يتوافق مع األوضاع السائدة في السوق مع احلرص على اقتناص 
الفرص اجلديدة وتبني الرؤى القيمة. ومن هذا املنطلق، أود أن أوكد استمرار كامكو في التزامها جتاه تعزيز 
وتنمية استراتيجيتها االستثمارية املبتكرة في إطار خططنا الهادفة نحو تقدمي مجموعة أكثر تنوعاً من 

املنتجات االستثمارية عالية اجلودة وتوسيع نطاق خدماتنا املالية«. 
واختتم قائال، »نؤمن بأهمية تلك اخلطوة في تأكيد مكانتنا كشركة رائ��دة في مجال االستثمار 
وتعزيز امكاناتنا االستثمارية والبشرية والتكنولوجية التي متنحنا األفضلية التنافسية وقدراتنا على 
تخطي حتديات السوق املتتاعبة، مبا يثمر عن توفير خدمة أفضل لعمالئنا الكرام على مستوى االفراد 
واملؤسساتوتقدمي أفضل التوجيهات واملوارد االستثمارية الالزمة ملساعدتهم على استثمار أموالهم بأفضل 
الطرق واكثرها حرفية وكفاءة ضمن أنسب فئات األصول مبا يتوافق مع حتقيق أهدافهم االستثمارية طويلة 

األجل ».

فيصل منصور صرخوه

2.5باملئة  بالعام املقبل »النقد العربي« يتوقع منو االقتصاد الكويتي 
توقع صندوق النقد العربي، منو الناجت احمللي اإلجمالي 
لدولة الكويت بنسبة %1.5 خالل العام اجل��اري، فيما يرتفع 
إلى %2.5 في 2019.وذكر الصندوق في تقرير شهر سبتمبر، 
الصادر اليوم األحد، أن الكويت تسعى إلى تنفيذ رؤية »كويت 
جديدة« التى تتبنى خاللها عدد من املشروعات مع توفير التمويل 

الالزم لها ومواصلة حتسني مناخ األعمال.
وحسب التقرير، يتوقع أن يحقق مشروع تطوير اجلزر 

شمال الكويت عائدات تفوق 35 مليار دوالر، وتوفر 200 ألف 
وظيفة في القطاعات غير النفطية، لتصبح منطقة حرة جاذبة 
لالستثمارات.وذكر التقرير أن تنفيذ رؤية »الكويت اجلديدة« 
يحقق عائدا من مشروعات التنمية املتوقعة بنحو 50 مليار دينار 

)180 مليار دوالر( بحلول عام 2035.
وأشار إلى الرؤية تستهدف إعطاء دور أكبر للقطاع اخلاص 
ومتكني املواطنني من التملك في املشروعات املشتركة ما بني 

احلكومة والقطاع اخلاص.
وبالنسبة لتوقعات التضخم، أوضح التقرير أن معدل أسعار 
املستهلكني في الكويت سيرتفع في العام اجلاري إلى %3.1، ثم 

ينخفض إلى 2.5 في العام 2019.
وسجل االقتصاد الكويتي انكماشا بنسبة %2.9 خالل العام 
املاضي، فيما يتوقع البنك الدولي أن يحقق منوا في العامني 

احلالي واملقبل بنسبة 1.9 و%3.5 على التوالي.

فندق مارينا الكويت يستقبل متدربي 
البرنامج الصيفي من »لوياك«

استقبل فندق »مارينا الكويت« عدداً من املتدربني 
من منظمة »ل��وي��اك« غير الربحية التي تعمل من 
أجل التنمية الشاملة واملتكاملة للشباب في برنامج 
تدريبي مكثف استمر ملدة شهر كامل. وجاء ذلك في 
إطار عالقة التعاون التي تربط بني الطرفني وتهدف 
إلى توفير املعرفة الشاملة بقطاع الضيافة ومساعدة 
املتدربني على تطوير أنفسهم على الصعيدين املهني 

والشخصي.
وش��ارك في برنامج التدريب ال��ذي استمر من 
8يوليو حتى 9 أغسطس، ثالثة طالب تراوحت 
أعمارهم بني 81 و 21عاماً، حيث تولى فريق من 
املتخصصينتوفير التدريب الالزم لتعزيز املهارات 
التي يحتاجها املتدربون في هذا القطاع،وسط تركيز 

خاص على اإلشراف الداخليومكاتب االستقبال. 
وت��ع��ك��س ع���الق���ة ال���ت���ع���اون امل���ت���واص���ل بني 
»ماريناالكويت« و«لوياك« التزام الفندقبتشجيع 
جيل الشباب وإلهامهم عبر منحهم فرصة اكتساب 

املعارف واخلبرات العملية في مجاالت متنوعة. 
وخضع الطالب للتدريب على مهام اإلش��راف 
الداخليومكاتب االستقبال ملدة قدرها 120 ساعة 
باملجمل لكل واحد منهم. وأعربوا في ختام البرنامج 
التدريبي عن سعادتهم بالترحيب واملساعدة التي 

قدمها فريق الفندق، وعميق امتنانهم حلصولهم على 
هذه الفرصة املتميزة. 

وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، ق���ال ن��ب��ي��ل ح��م��ود، امل��دي��ر 
العام لفندق مارينا الكويت: »تسعدنا مواصلة 
العمل م��ع ’لوياك‘في إط��ار ه��ذا ال��ت��ع��اون املثمر 
واملساهمة ف��ي��إع��داد املتدربينلخوض مسيرات 
مهنية مكللة بالنجاح في املستقبل، وذلك انطالقاً 
من األهمية الكبيرة التي نوليها لتشجيع املواطنني 
الشباب على اكتساب املعارف كجزء رئيسي من 
استراتيجيتنا. وعليه، نعكف باستمرار على 
منحهمفرصةفهماألسس احملورية التي يقوم عليها 
قطاع الضيافة عبر متكينهم من العمل إلى جانب 
فريق عملنا الذي يسعده دائماً مساعدتهم على تنمية 

املهارات الالزمة في هذا القطاع احليوي«.
وفي إطار البرنامج التدريبي، مت تكليف املتدربني 
مبهام محددة تضمنت مجموعة من التجارب العملية 
في أج��واء مهنية رفيعة املستوى، مما أت��اح لهم 
التعرف عن كثب على بيئة العمل احلقيقية وحتقيق 
الفائدة القصوى التي تؤهلهملتقدمي خدمات مهنية 
استثنائية. وفي ختام فترة التدريب، مت تقييم أداء 
املتدربني من قبل املدرب املباشر، الذي زّودهم أيضاً 

باملالحظات والتوجيهات املهمة.

2019 25 باملئة إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق بحلول  تهديدات برفع الرسوم 

احلروب التجارية تستمر في إعاقة الدوالر األميركي
ق��ال تقرير البنك الوطني ال��ص��ادر امس 
االحد  فرض الرئيس األمريكي ترامب رسوما 
جمركية نسبتها 10% على م��ا قيمته 200 
بليون دوالر من ال���واردات الصينية ب��دءا من 
هذا األسبوع، مضيفا إليها تهديدا برفع الرسوم 
إل��ى 25% إذا لم يتم التوصل إل��ى اتفاق مع 
الصني بحلول 2019.  وكانت أمريكا قد فرضت 
بالفعل رسوما على ما قيمته 50 بليون دوالر 
من ال��واردات الصينية هذه السنة، مع إضافة 
200 بليون دوالر ليصبح املجموع نصف 
ال��واردات الصينية.  وتعهدت الصني بعد ذلك 
بالرد بفرض رسوم جمركية مضادة، ما يشّكل 
تصعيدا ح��ادا في احل��رب التجارية ميكن أن 

تكون له تأثيرات أليمة على االقتصاد العاملي.
وقد أعلنت الصني بحسب تهديدها السابق 
بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 60 بليون 
دوالر من السلع األمريكية من اللحوم إلى القمح 
إلى األقمشة، والتي سيبدأ العمل بها في 24 
سبتمبر.  وواص��ل ترامب حملته على الصني 
يوم اخلميس بقوله »إن الوقت حان ألخذ موقف 
من الصني،« و »إن ال خيار لدينا.  لقد مضى 
وق��ت طويل.  إنهم يضّرون بنا.«  ول��م تضع 
إدارة ترامب طريقة للشركات للحصول على 
استثناء من الضرائب األخيرة التي فرضتها، 

على عكس الرسوم التي فرضتها سابقا.
وي��ب��دو أن األس����واق العاملية ل��م تكترث 
للحرب التجارية ب��ني أمريكا وال��ص��ني.  فقد 
ارت��ف��ع��ت األس��ه��م عامليا وس��ط عمليات بيع 
لسندات اخلزينة، ليرتفع بذلك العائد على 
سندات اخلزينة ذات مدة 10 سنوات إلى أعلى 
مستوى له في 4 أشهر عند 3.08%.  ويعزو 
االق��ت��ص��ادي��ون أي��ض��ا ارت��ف��اع ع��وائ��د سندات 
اخلزينة إل��ى البيانات االقتصادية القوية.  

وف��ي س��وق العمل، تراجعت طلبات البطالة 
األسبوعية إلى أدنى مستوى لها في حوالي 49 
سنة لتصل إلى 201،000 طلب فقط.  وإضافة 
إلى ذلك، ارتفع مؤشر مجلس احتياط فيالدلفيا 
للتصنيع من 11.9 في أغسطس إلى 22.9 في 

سبتمبر.
وعلى صعيد الصرف األجنبي، كان الدوالر 
األم��ري��ك��ي متقلبا األس��ب��وع امل��اض��ي بسبب 
ال��ت��ط��ورات ف��ي مخاطبات احل��رب التجارية 
ووص��ل إلى أدن��ى مستوى له في شهرين عند 
93.960.  ومع ذلك، يأخذ السوق في احلسبان 
احتماال نسبته 100% لرفع سعر الفائدة 
في اجتماع مجلس االحتياط الفدرالي فيهذا 
األسبوع.أفادت بيانات استطالع مؤشر مديري 
ال��ش��راء األول��ي ب��أن نشاط قطاع األع��م��ال في 
منطقة اليورو منا في سبتمبر بثاني أبطأ وتيرة 

له منذ أواخ��ر 2016، إذ أن منو التصنيع كان 
منخفضا بسبب عدم ارتفاع طلبات التصدير 
للمرة األول��ى في ما يربو على خمس سنوات.  
 IHS فقد تراجع مؤشر مديري الشراء بحسب
ماركيت م��ن 54.5 ف��ي أغسطس إل��ى 54.2 
في سبتمبر، وذل��ك بحسب ال��ق��راءة األولية.  
وكان وراء هذا التباطؤ تراجع النمو في قطاع 
التصنيع، حيث ارتفع اإلنتاج بأبطأ وتيرة له 
منذ مايو 2016.  وأظهرت الطلبات اجلديدة 
التي تلقتها املصانعأضعف ارتفاع تشاركي 
منذ فبراير 2015 مع فشل طلبات التصدير في 

االرتفاع ألول مرة منذ يونيو 2013.
ومن ناحية الصرف األجنبي، بدأ اليورو 
األسبوع عند 1.1623 واستمر في االرتفاع 
بسبب انخفاض ال��دوالر وسط التوترات مع 
الشركاء التجاريني ألمريكا.  وارتفع اليورو 

إل��ى 1.55% ليصل إل��ى أعلى مستوى له في 
3 أشهر عند 1.1803.ارتفع التضخم في 
بريطانيا بشكل غير متوقع إل��ى أعلى معدل 
له في ستة أشهر من 2.5% إلى 2.7%، مقابل 
توقعات بالتراجع.  ورفع البنك املركزي الشهر 
املاضي سعر الفائدة في محاولة للسيطرة على 
الضغوطات السعرية، ما أدى إل��ى توقعات 
ب��ت��راج��ع التضخم إل��ى 2.4%.  وك���ان أكبر 
املساهمني في ارتفاع التضخم ارتفاع أسعار 
خ��دم��ات النقل وامل��الب��س.  وارتفعت األج��ور 
بنسبة 2.9% في األشهر الثالثة املنتهية في 
يوليو، لتبنّي أن األجور ال زالت ترتفع أكثر من 
التضخم.وحّذرت رئيسة ال��وزراء البريطانية 
تيريزا م��اي زعماء االحت��اد األوروب���ي من أن 
خطتهم خللق ح��دود جمركية بني بريطانيا 
وإي��رل��ن��دا الشمالية »غير معقولة«، وقالت 
إنها سترفض عرض رئيس مفاوضي االحتاد 
األوروب���ي، ميشال بارنييه.  ويبقى مستقبل 
احل��دود اإليرلندية بعد خ��روج بريطانيا من 
االحت���اد غير واض���ح، إذ أن��ه م��ن امل��ت��وق��ع أن 
يعبر 30،000 شخص على األق���ل احل��دود 
في كل ي��وم عمل، وأن يعبر ما قيمته حوالي 
2.4 بليون جنيه من سلع إيرلندا الشمالية 
احل���دود سنويا.وبعد اجتماع ق��ادة االحت��اد 
األوروب��ي في سالزبورغ، وع��دت تيريزا ماي 
بتحقيق اخ��ت��راق��ات ف��ي م��ف��اوض��ات خ��روج 
بريطانيا من االحت��اد األوروب��ي بعد أن رفض 
ق���ادة االحت���اد بشكل ق��اط��ع وص��ري��ح اخلطة 
التي طرحتها.  وف��ي خ��الل 10 أي��ام ستواجه 
ماي حزب احملافظني في مؤمتره السنوي في 
بيرمينغهام، حيث يجب أن تتمسك مبوقفها 
وجتعل حزبها يستمر في دعم استراتيجيتها 

في خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.

الدوالر األميركي


