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ق��ال محمد باركيندو األم��ن ال��ع��ام ملنظمة 
البلدان املصدرة للبترول امس  الثالثاء إن من 
املتوقع منو الطلب العاملي على الطاقة 33 باملئة 

حتى العام 2040.
كان باركيندو يتحدث خالل مناسبة تنظمها 

شركة النفط والغاز اإلسبانية ثيبسا.
وق���ال ب��ارك��ي��ن��دو خ��الل جلسة ل��ل��رد على 
األسئلة إن النفط سيظل يضطلع بدور مهيمن 

في مزيج الطاقة في املستقبل املنظور.
وق��ال باحث كبير بشركة النفط الصينية 
سنوك امس  الثالثاء إن طاقة التكرير في الصن 
ستنمو إلى 880 مليون طن سنويا مبا يعادل 
17.6 مليون برميل يوميا بحلول العام 2020 

لتزيد بذلك 14 باملئة عن 2017.
وقال شو يو قاو املدير العام ملكتب أبحاث 
السياسات في سنوك خ��الل مؤمتر البترول 
آلسيا واحمليط الهادي إن تلك الطاقة اإلنتاجية 
ستتجاوز الطلب على ال��وق��ود ف��ي أكبر بلد 
مستهلك للطاقة في العالم مما سُيكون فائضا 
ف��ي الطاقة التكريرة ق��دره 136 مليون طن 

سنويا.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة فيتول 
امس  الثالثاء إن ارتفاع أسعار النفط بدرجة 

أكبر سيستلزم توافر محركات جديدة.
وقال مايك مولر املسؤول عن تطوير األعمال 
في الشركة إن سعر النفط احلالي البالغ نحو 
81 دوالرا للبرميل يتضمن بالفعل املخاطر 

احلالية في السوق.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في فيتول امس  
الثالثاء إن شركة جتارة السلع األولية ستتوقف 
ع��ن العمل م��ع إي���ران بعد أن تعيد ال��والي��ات 
املتحدة ف��رض عقوبات على جت���ارة طهران 

النفطية من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مايك مولر املسوؤل عن تطوير األعمال 
في فيتول متحدثا على هامش مؤمتر البترول 
آلسيا واحمليط الهادي في سنغافورة ”العمل 

مع إي��ران أو أي ش��يء له صلة بإيران ينبغي 
أن يتوقف“. وأض��اف ”لنا عالقة طويلة مع 
إي��ران وأتطلع بال ريب إلى الوقت ال��ذي ميكن 
فيه استئناف التجارة، لكن في الوقت احلالي، 
يحتاج املرء إلى إعفاءات صريحة من الواليات 
املتحدة، وليس ال��والي��ات املتحدة فحسب بل 

واملجتمع املصرفي العاملي وكل شيء آخر“.

وقالت مديرة ت��داول النفط في آسيا لدى 
ب��ي.ب��ي إن العقوبات األمريكية على إي��ران 
ستؤدي إلى شح حاد في إمدادات النفط العاملية 
حتى نهاية العام لكن ثمة خطرا يتهدد الطلب 
العاملي ويلوح في 2019 من احلرب التجارية 

بن الواليات املتحدة والصن.
وقالت جانيت كوجن في تصريحات لرويترز 

”ننتقل إلى اجلزء األشد شحا من 2018... إعادة 
فرض العقوبات على إيران هي العامل الرئيسي 
حيث سيحل شح شديد بالسوق من اآلن وحتى 

نهاية العام.“
كان مسؤول إيراني كبير قال إن السعودية 
وروسيا لن تضخا كميات نفط إضافية كبيرة 
في السوق نظرا لنقص الطاقة اإلنتاجية متوقعا 

أن ترتفع األسعار أكثر على األرجح.
ويتفاقم تناقص اإلنتاج في فنزويال بسبب 
العقوبات امل��ف��روض��ة عليها ف��ي ح��ن ت��ؤدي 
التعطيالت في نيجيريا وليبيا إل��ى مزيد من 
شح اإلم���دادات حسبما ذك��رت كوجن وذل��ك في 
الوقت الذي يجد فيه برنت دعما فوق 80 دوالرا 

للبرميل.

وق��ال��ت ”العوامل األس��اس��ي��ة للسوق في 
املدى القصير تبدو داعمة بشدة لرهان ارتفاع 
األسعار وإيجابية نظرا لصدمات املعروض، 
لكن مع م��رور الوقت، عندما يعوض العرض 
ت��أخ��ره وتصبح صدمة الطلب أوض���ح، فإن 
السوق ستمر بجولة أخرى من إعادة التوازن 

في العام القادم.“
وف��رض أكبر اقتصادين في العالم، الصن 
والواليات املتحدة، رسوما على واردات اآلخر 
ف��ي ح��رب جت��اري��ة متصاعدة ه��زت األس��واق 
ال��ع��امل��ي��ة وأث����ارت امل��خ��اوف م��ن ت��ب��اط��ؤ في 
االقتصادات العاملية والطلب على السلع األولية 

العام القادم.
وقالت كوجن ”بالنسبة للعام 2019، أخشى 
تأثير احل��رب التجارية األمريكية الصينية، 

الذي يتبدى ببطء.
”أثر احل��رب التجارية لم يظهر حقيقة في 
البيانات بأي مكان، لكنه سيظهر تدريجيا مع 
مرور الوقت. وهكذا فإن صدمة املعروض حادة 
جدا وفورية، في حن أن أثر احلرب التجارية 

يتصاعد ببطء.“
وقالت إن احملللن وصندوق النقد الدولي 
ي��ت��وق��ع��ون ت��راج��ع��ا ف��ي من��و ال��ن��اجت احمللي 
اإلجمالي العاملي بن 0.5 وواح��د باملئة العام 

القادم.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها 
النفطي الشهري إن الطلب العاملي على النفط 
سيتجاوز املئة مليون برميل يوميا العام القادم 
وإن كانت أزم��ة األس��واق الناشئة والنزاعات 

التجارية قد تنال من هذا الرقم.
وق��ال��ت ك��وجن ”إدارة ت��رام��ب تريد حماية 
حقوق امللكية الفكرية... وخفض دعم الشركات 
الصينية اململوكة للدولة وفتح السوق جلميع 
الشركات وهو أمر صعب، من وجهة نظري، أن 
توافق عليه احلكومة الصينية ، ”لذا من املرجح 

للغاية أن تستمر هذه احلرب لفترة طويلة.“

فيتول توقف العمل مع إيران عند بدء العقوبات األميركية

2040 33 باملئة حتى  أوبك: الطلب العاملي على الطاقة سينمو 

زيادة كبيرة لالستثمار األجنبي في البحرين
أظهرت بيانات ُنشرت ام��س  الثالثاء 
ارت��ف��اع االستثمارات األجنبية املباشرة 
اجل��دي��دة ف��ي البحرين ألك��ث��ر م��ن مثليها 
في األشهر التسعة األول��ى من 2018، مع 
ت��روي��ج اململكة لنفسها كقاعدة إقليمية 
للشركات وخصوصا للوصول إلى السوق 

السعودية.
وقال مجلس التنمية االقتصادية، وهو 
الهيئة املعنية بالترويج لالستثمار، إن 
االلتزامات االستثمارية بن يناير كانون 
الثاني وسبتمبر أيلول قفزت 138 باملئة 
عنها قبل ع��ام إل��ى مستوى قياسي بلغ 
810 مالين دوالر من 76 شركة. يأتي ذلك 
مقارنة مع 733 مليون دوالر في 2017 
بأكمله، ومبا يتجاوز خمسة أمثال حجم 

االستثمارات األجنبية املباشرة في 2015.
ومنو االستثمار األجنبي املباشر عامل 
إيجابي مليزان املدفوعات، ال��ذي يتعرض 
لضغوط في ظل ما تعانيه اململكة من عجز 
في امليزانية وم��ي��زان املعامالت اجلارية 

بسبب هبوط أسعار النفط.
وبلغ صافي االحتياطيات األجنبية 
ملصرف البحرين املركزي أدنى مستوى له 
في عام عند 499.4 مليون دينار )1.32 
مليار دوالر( في يوليو متوز، لكنه انتعش 

إلى 734.2 مليون دينار في الشهر املاضي.
وق��ال مجلس التنمية االقتصادية إن 

قطاعي الصناعات التحويلية واخلدمات 
اللوجيستية استحوذا على معظم االستثمار 
األجنبي ف��ي األش��ه��ر التسعة األول���ى من 
ال��ع��ام. وتنقل بعض ال��ش��رك��ات عمليات 
إل��ى البحرين لالستفادة من اإلصالحات 
ف��ي السعودية، التي تهدف إل��ى تطوير 

ال��ق��ط��اع��ات غير النفطية مثل التعدين 
والصناعات التحويلية اخلفيفة والسياحة.

وتريد البحرين أيضا أن تصبح مركزا 
للتكنولوجيا املالية. وف��ي العام املاضي 
أنشأت اململكة ”بيئة رقابية جتريبية“ 
تسمح للشركات ب��إج��راء جت���ارب دون 

مواجهة القيود التنظيمية العادية.
وف��ي ال��ع��ام احل��ال��ي، أسست البحرين 
صندوقا قيمته 100 مليون دوالر لدعم 
شركات التكنولوجيا الناشئة في املنطقة، 
وال���ذي ت��أم��ل أن ي��ج��ذب ش��رك��ات رؤوس 

األموال املغامرة إلى اململكة.

أشخاص ميرون مبتجر في العاصمة البحرينية املنامة

شركة بي.بي على محطة وقود في سويسرا
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شركة النفط الصينية سنوك

 2019 خ��������������������������الل   األف��������������������������ق  ف����������������ي  وي����������������ل����������������وح  م�������������ه�������������دد  ال������������ع������������امل������������ي  ال�����������ط�����������ل�����������ب  ب������������������ي.ب������������������ي: 
ف�������������ي�������������ت�������������ول: ارت�������������������ف�������������������اع أس����������������ع����������������ار ال�����������ن�����������ف�����������ط أك��������������ث��������������ر ي��������ت��������ط��������ل��������ب م�������������ح�������������رك�������������ات ج�����������دي�����������دة
2020 ف����������ي  س�������ن�������وي�������ا  ط����������ن  م�������ل�������ي�������ون   136 ب�������ب�������ك�������ن   ال�������ت�������ك�������ري�������ر  ط��������اق��������ة  ف��������ائ��������ض  س����������ن����������وك: 

الصن: احلرب التجارية ستضر 
مبصدري أميركا وتخلق فرصا آلخرين

ق����ال ن���ائ���ب وزي�����ر ال��ت��ج��ارة 
ال��ص��ي��ن��ي إن ب�����الده م��ض��ط��رة 
ل��ل��رد على ال��والي��ات املتحدة في 
نزاعهما التجاري، وإن املصدرين 
األمريكين مبن فيهم موردو الغاز 
الطبيعي امل��س��ال سيتضررون 

”بالتأكيد“.
وقال وانغ شو ون خالل مؤمتر 
صحفي  امس  الثالثاء إن رد بكن 
سيخلق فرصا لدول أخرى مصدرة 
للغاز املسال، مضيفا أن استراليا 

مصدر مهم للوقود للصن.
وت��ب��ادل��ت ال���والي���ات املتحدة 
والصن تطبيق رس��وم جمركية 
على سلع بعضهما البعض يوم 
االثنن، وال يبدي أكبر اقتصادين 
ف��ي العالم أي ب���ادرة ت��راج��ع عن 
موقفهما ف��ي ال��ن��زاع ال��ت��ج��اري 
املتصاعد واملتوقع أن يؤثر سلبا 

على النمو االقتصادي العاملي.
وق��ال��ت ب��ك��ن إن��ه��ا مستعدة 
الستئناف مفاوضات التجارة مع 
واشنطن إذا كانت هذه احملادثات 
”قائمة على االح��ت��رام املتبادل 

واملساواة“ وفقا لوثيقة عن النزاع 
التجاري نشرها مجلس ال��وزراء 

أمس االثنن.
وق��ال ممثل ال��ت��ج��ارة الدولية 
الصيني ف��و تسي ينغ باملؤمتر 
الصحفي نفسه إن الواليات املتحدة 
ستربح أكثر من التجارة الصينية 

األمريكية.
وأض��اف فو، الذي يشغل أيضا 
منصب نائب وزي��ر التجارة، أنه 
بينما حتقق ال��ص��ن فائضا في 
التجارة مع الواليات املتحدة فإن 
األخ��ي��رة حتقق فائض أرب��اح مع 

الصن.

وانغ شو

أسهم السلع األولية وصعود نكست يدعمان أسواق أوروبا

»نيكي« يرتفع للجلسة السابعة بدعم أسهم صناعة الرقائق
ارتفع املؤشر نيكي الياباني للجلسة 
السابعة امس  الثالثاء مدعوما مبكاسب 
ف��ي أسهم الشركات املرتبطة بصناعة 
الرقائق مما ع��وض أث��ر األداء الضعيف 
ملصنعي معدات البناء بفعل املخاوف من 
أن جولة جديدة من ال��رس��وم التجارية 
األمريكية الصينية ق��د تضر بالطلب 

العاملي.
عاد املستثمرون إلى السوق عقب عطلة 
وطنية يوم االثنن. وتدعمت الثقة عموما 
بفضل صعود الدوالر فوق مستوى 112 

ينا.
وشملت مكاسب ي��وم الثالثاء أسهم 
ش��رك��ات كبيرة مثل طوكيو إلكترون 
وأدفانتست ك��ورب اللذين صعدا 2.4 
باملئة و3.5 باملئة اقتداء باالرتفاع املطرد 
ألسهم شركات التكنولوجيا األمريكية 

مساء االثنن.
وارتفع نيكي 0.3 باملئة إلى 23940.26 
نقطة مواصال مكاسبه للجلسة السابعة 
على التوالي. وسجل املؤشر القياسي 
أعلى مستوياته في أكثر من ثمانية أشهر 
بعد أن رف��ع صعود العوائد األمريكية 
أسهم الشركات املالية في حن تعززت 

املعنويات بفضل انخفاض الن.
وزاد املؤشر توبكس األوس��ع نطاق 
واح��دا باملئة إل��ى 1822.44 نقطة وهو 

أعلى مستوى له منذ أوائل فبراير شباط.
يقول احملللون إن املستثمرين يراقبون 
نتيجة محادثات التجارة ب��ن اليابان 

والواليات املتحدة هذا األسبوع.
وقال مسؤول ياباني إن البلدين أجال 
جولة احملادثات الثانية لهما املقرر عقدها 
في نيويورك إل��ى ي��وم الثالثاء ب��دال من 
االثنن وسط مخاوث في طوكيو من أن 
اليابان ستواجه ضغوطا أكبر لتقليص 

اختالل التجارة الثنائية.
وانخفض صناع معدات البناء. وفقد 

سهم كوماتسو 1.3 باملئة وهيتاشي 
مل��ع��دات اإلن��ش��اءات 2.6 باملئة م��ع قيام 
املستثمرين بالبيع جلني األرب���اح من 
ص��ع��ود أسهمهما 13 باملئة على مدى 

األسبوع األخير.
وت��دع��م��ت األس���ه���م األوروب����ي����ة في 
املعامالت املبكرة  امس  الثالثاء مبكاسب 
في شركات السلع األولية في حن صعد 
سهم نكست البريطانية لبيع املالبس 
بالتجزئة بعد أن رفعت الشركة توقعات 
أرباحها. وصعد املؤشر ستوكس 600 
األوروب����ي 0.1 باملئة بحلول الساعة 
0720 بتوقيت جرينتش في تعاف جزئي 
من اخلسائر التي مني بها في اجللسة 
السابقة عندما أوقدت املخاوف من حرب 
جت���ارة ط��وي��ل��ة ب��ن ال���والي���ات املتحدة 

والصن شرارة بيع جلني األرباح.
وقاد ارتفاع أسعار خام برنت إلى أعلى 

مستوياتها في أربع سنوات أسهم شركات 
النفط الكبرى بي.بي وشل لتصعد 0.6 
باملئة و0.9 باملئة على الترتيب بينما 
زاد سهم جلينكور لتجارة السلع األولية 
والتعدين 2.4 باملئة بعد أن أطلقت إعادة 

شراء أسهم مبليار دوالر.
وارتفع سهم نوفارتس الدوائية 0.9 
باملئة بعد أن قالت الشركة ذات الثقل إنها 
ستلغي حوالي 2200 وظيفة في سويسرا 
على مدى األعوام األربعة املقبلة للمساعدة 

في تعزيز الربحية.
وت��ص��در سهم نكست امل��ك��اس��ب على 

ستوكس بصعوده 8.5 باملئة.
وقالت الشركة إن أرباح النصف األول 
من العام منت 0.5 باملئة ورفعت توقعها 
للعام بأكمله بعد حركة جتارة أفضل من 
املتوقع في أغسطس آب وأوائ��ل سبتمبر 

أيلول.

196 مليار دوالر جتارة السعودية 
15 عامًا مع اإلمارات في 

كشف تقرير إح��ص��ائ��ي للهيئة 
االحت��ادي��ة للجمارك ع��ن من��و حجم 
التجارة البينية غير النفطية بن 
اإلمارات والسعودية بنسبة 1230% 
منذ قيام االحتاد اجلمركي اخلليجي 
في عام 2003 وحتى نهاية النصف 

األول من عام 2018.
وأش��ار التقرير إل��ى أن اإلجمالي 
العام حلجم التجارة البينية غير 
النفطية بن البلدين الشقيقن »جتارة 
مباشرة ومناطق حرة ومستودعات 
جمركية بلغ 720 مليار درهم تعادل 
نحو 196 مليار دوالر خالل الفترة 

املذكورة«.
وأوض����ح ال��ت��ق��ري��ر أن إج��م��ال��ي 
واردات اإلمارات من السعودية خالل 
فترة ال� 15 عاماً بلغ 244.2 مليار 
دره��م )67 مليار دوالر(، ف��ي حن 
بلغت قيمة الصادرات اإلماراتية إلى 
اململكة 144.8 مليار دره��م )39.7 
مليار دوالر(، كما بلغت قيمة إعادة 
التصدير حوالي 330.9 مليار درهم 

)90.6 مليار دوالر(.
وق���ال امل��ف��وض ع��ل��ي ب��ن صبيح 
الكعبي رئ��ي��س الهيئة االحت��ادي��ة 
للجمارك، إن السعودية متثل شريكاً 
جتارياً استراتيجياً لإلمارات، مشيراً 
إلى أنه في الوقت الذي تعد فيه دولة 
اإلم����ارات ب��واب��ة جت��اري��ة رئيسية 
للمملكة فإن السعودية حافظت على 
مكانتها كشريك جت��اري أول لدولة 
اإلم���ارات بن دول مجلس التعاون 
اخلليجي، فضاًل عن كونها من أهم 
ال��ش��رك��اء ال��ت��ج��اري��ن ل��ل��دول��ة على 
مستوى العالم العربي وال��ش��رق 

األوسط.
وأض��اف أن العالقات اجلمركية 
والتجارية اإلم��ارات��ي��ة السعودية 

تشهد منواً متصاعداً منذ عقود طويلة 
نتيجة للعالقات التاريخية التي 
تربط ب��ن البلدين، كما أنها متثل 
انعكاساً طبيعياً للنجاحات التي 
حتققت على مستوى البلدين في 
مجال التنمية املستدامة، وارتفاع 
معدالت النمو االقتصادي، واستمرار 
سياسة التنويع االقتصادي، وتزايد 

القاعدة اإلنتاجية.
وأش�������اد مب���س���ت���وى ال���ت���ع���اون 
والتنسيق اجلمركي املستمر بن 
البلدين في مجال تسهيل اإلجراءات 
وتيسير ال��ت��ج��ارة البينية وإدارة 
املخاطر اجلمركية، موضحاً أن هذا 
التنسيق س��اه��م ف��ي رف��ع مستوى 
األداء اجل��م��رك��ي وك���ف���اءة امل��ن��اف��ذ 
البينية في البلدين في إدارة املخاطر 
اجل��م��رك��ي��ة وم��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 
املتعلقة بالتهريب والسلع املغشوشة 

واملقلدة.
وأك���������د أن خ�����ل�����وة ال����ع����زم 
السعوديةاإلماراتية التي مت إطالقها 
ال��ع��ام امل��اض��ي ساهمت ف��ي تعزيز 
العمل اجلمركي ودفع مسيرة التعاون 
املشترك بن البلدين، األمر الذي ساهم 
في تسهيل انسياب احلركة في منفذي 
البطحاء ال��س��ع��ودي��ة والغويفات 
اإلماراتي والربط اإللكتروني وتطوير 
األنظمة اجلمركية، وال��وص��ول إلى 
آلية مشتركة لتسهيل التجارة وتبادل 
اخلبرات ومعاجلة معوقات التبادل 

التجاري بن البلدين.
كما أك��د ح��رص الهيئة االحتادية 
للجمارك ودوائ���ر اجل��م��ارك احمللية 
الكامل على تعزيز عالقات التعاون 
والشراكة مع السعودية وإزال��ة كل 
معوقات التجارة البينية واالرتقاء 

مبستوى التعاون اجلمركي.

أوروبا تقاضي بريطانيا لسداد 
3.2 مليار دوالر رسوم جمركية ب� 

أع��ل��ن��ت امل��ف��وض��ي��ة األوروب��ي��ة 
أن��ه��ا س��ت��رس��ل إش���ع���ارا قانونيا 
إل��ى بريطانيا بسبب ع��دم س��داد 
رس��وم جمركية قدرها 2.7 مليار 
ي��ورو “3.2 مليار دوالر” لالحتاد 

األوروبي.
ووفقا ل� “األملانية” أمام بريطانيا 
مهلة شهرين للتصرف، وإذا لم تتخذ 
خ��ط��وة، ميكن أن حتيل املفوضية 
األوروبية القضية إلى أعلى محكمة 
في االحت��اد األوروب��ي وهي محكمة 

العدل األوروبية.
وميكن أن تزيد القضية من تعقيد 
م��ف��اوض��ات خ���روج بريطانيا من 
االحت���اد األوروب����ي، حيث تسعى 
ب��ري��ط��ان��ي��ا إل���ى ع��الق��ة جمركية 

مستقبلية بعد مغادرة التكتل.
ي��ش��ار إل���ى أن اإلش���ع���ار، هو 
اخلطوة الثانية في إجراءات ملواجهة 
االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ب���دأت ف��ي آذار 
)مارس( املاضي. وبدأت اإلجراءات 
ب��ع��د أن خلصت وك��ال��ة مكافحة 
الفساد في االحتاد األوروبي إلى أن 
مستوردين بريطانين قد تهربوا 
من دف��ع رس��وم جمركية مستحقة 

لالحتاد األوروبي بشكل قانوني.
وتشمل السلع التي مت استيرادها 
مع التهرب من الضرائب، منسوجات 
وأح��ذي��ة ق��ادم��ة م��ن ال��ص��ن، وفقا 

للمفوضية.
وذك���رت املفوضية األوروب��ي��ة 
في بيان أن مكتب مكافحة الفساد 
“خلص إل���ى أن م��س��ت��وردي��ن في 
اململكة املتحدة تهربوا من دفع مبالغ 
كبيرة من اجلمارك، عبر استخدام 
فواتير وهمية ومزيفة، واإلع��الن 
عن قيم جمارك غير صحيحة عند 

االستيراد”.

وأض��اف��ت أن��ه “على ال��رغ��م من 
مطالبتها باتخاذ اإلجراءات املناسبة 
للسيطرة على األمر، لم تتخذ اململكة 

املتحدة إجراء فعاال ملنع االحتيال”.
وقالت املفوضية “إن مبلغ ال� 2.7 
مليار ي��ورو، هو تقدير للخسائر 
ال��ت��ي حل��ق��ت مب��ي��زان��ي��ة االحت���اد 
األوروب����ي نتيجة االح��ت��ي��ال، لكن 
ميكن أن تكون هناك خسائر إضافية 
للميزانية بسبب تأثير ذل��ك في 

حتصيل ضريبة القيمة املضافة”.
يأتي إع��الن أمس وسط تصاعد 
ال���ت���وت���رات ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة خ���روج 
بريطانيا م��ن االحت���اد األوروب���ي. 
واقترحت لندن عقد اتفاق خاص 
للجمارك يتيح لبريطانيا االستمرار 
ف��ي حتصيل مستحقات االحت���اد 
األوروبي، ثم إرسالها إلى بروكسل.

ورد االحت����اد األوروب������ي ب��أن 
حتصيل اجل��م��ارك ينبغي أال يتم 
عبر ط��رف ثالث، وه��و ما سيكون 
بريطانيا بعد مغادرتها التكتل في 

آذار )مارس( 2019.
وت��ن��اق��ش ت��ي��ري��زا م��اي رئيسة 
ال��وزراء البريطانية، مع حكومتها، 
خطط بالدها للخروج من االحتاد 
األوروب��ي، وسط ضغوط متزايدة 
عليها لتغيير مقترحاتها بشأن 

اخلروج من الكتلة األوروبية.
ويركز اجتماع مجلس ال��وزراء 
على مسألة الهجرة بعد اخل��روج 
من االحتاد األوروب��ي، لكن سيخيم 
ع��ل��ي��ه رد ف��ع��ل م����اي ال��غ��اض��ب 
بشأن رف��ض زع��م��اء دول االحت��اد 
األوروب�����ي م��ق��ت��رح��ات��ه��ا امل��س��م��اة 
بخطة “تشيكرز”، أثناء قمة غير 
رسمية جرت في مدينة سالزبورج 

النمساوية في األسبوع املاضي.

رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي


