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صورة جديدة لعالم االستشارات الهندسية في املنطقة، وأّهل الشركة ألن تدخل 
ضمن هذا التصنيف املهم الذي يعد إضافة نوعية ملختلف انجازاتها السابقة 

والحالية.
وفي هذه املناسبة، قال محمد االعسم مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة 
الهندسية:{ تمكنت {ديـــوان} خــالل ٢٥ عاما من إنشائها،  ديــوان لالستشارات 
التي  الناجحة  املشاريع  من بناء سمعة كبيرة بتصميمها مجموعة رائعة من 
الشركة، وانسحبت  كــادر  اإلبـــداع في  أصبحت واقعا حيا يشهد على مستوى 
آثار ذلك في تكوين قاعدة عمالء واسعة من الشركات واملطورين املهمني داخل 

اإلمارات وخارجها}. 
وأضاف االعسم: { ونرى أن املرتبة التي حازتها الشركة دليل ملموس، وتقويم 
حقيقي يشهدان على الجهود املضنية التي تبذلها الشركة لبلوغ معايير عاملية 
بها  لتأسيس شركة نفخر  املوظفني  مرموقة، وشــاهــدان على حماسة وطموح 

بصدق، كما نرى في هذا االنجاز حافزا جديدا على االرتقاء الى مراتب أعلى}. 

● محمد االعسم

● من مشاريع «ديوان» للهندسة

لالستشارات  ديـــــوان  شــركــة  قــالــت   
الهندسية انها حصلت على املرتبة ٥٢ 
شركة   ١٠٠ أفــضــل  قائمة  ضمن  عامليًا 
هــنــدســيــة مــرمــوقــة حــــول الــعــالــم لعام 
الجديد  التصنيف  وذلــك ضمن   ،٢٠٠٨
الهندسية  الـــــشـــــركـــــات  أفــــضــــل  حـــــــول 
العاملية، والــذي تجريه مجلة بيلدينغ 
ديـــزايـــن ســنــويــًا ، الـــتـــي اجـــرتـــه نهاية 

العام املاضي. 
وقــــد حــــازت {ديـــــــوان}  هــــذه املرتبة 
بعد منافسة مع أسماء عاملية معروفة 
فــي مجال هندسة االســتــشــارات، حيث 
تضم كــوادر {ديـــوان} نخبة من أفضل 
املــهــنــدســني الـــذيـــن أســـهـــمـــوا فـــي رسم 

: ١٤ مليار دوالر حجم  {بروليدز}
استثمارات املشاريع الطبية في دول التعاون

{ديــوان} الهندسية إنـجـاز جديـد لـ

عوض: البنوك تملك السيولة لالستثمارات الناجحة
عقدت شركة مصدر على هامش فعاليات القمة العاملية لطاقة املستقبل مؤتمرا صحفيا، شرح من 
الــذي ستقوم به مدينة مصدر والــذي تموله  الــدور  خالله مدير مؤتمر التطوير العقاري خالد عوض 

الحكومة بشكل اولي .
وفي حديث خاص لـ {القبس} حول التمويل الحكومي للمشروع وعن الشركات واالفراد املستثمرين 
البالغ تكلفته ٢٠ مليار دوالر هو من تمويل  املائة من قيمة املشروع  الى ان ٢٠ في  فيه، اشــار عوض 
حكومي و أن النسبة االكبر هي متاحة للشركات االستثمارية. ولفت الى ان {بي ان بي باريبا} يتولى 
العملية االستثمارية للمشروع، اي باستقطاب املستثمرين من البنوك واالفراد {البنك الفرنسي الذي 

اعلن عن تراجع ارباحه مؤخرا وعن خسارته قرابة ٣٥٠ مليون يورو مع املحتال العاملي مادوف}.
البنوك لالستثمار في مشروع مدينة مصدر، في ظل ازمة  وفي سؤال حول تفاؤلهم باستقطاب 
لالستثمارات  السيولة  تملك  البنوك  اجــاب:  العاملية  املالية  االزمــة  و  البنوك  منها  تعاني  التي  السيولة 

الناجحة، و {مصدر} احدها.

التزامات عاملية تجاه الطاقة املتجددة
ذكر الجابر خالل اللقاء ان هناك ثالثة من أحدث التزامات العاملية تجاه الطاقة 

املتجددة وهي :
• في الواليات املتحدة األميركية، تعهد الرئيس املنتخب باراك أوباما باستثمار 

١٥٠ مليار دوالر في قطاع الطاقة النظيفة على مدى السنوات العشر املقبلة.
• في االتحاد األوروبي، صادق البرملان األوروبي مؤخرًا على قانون يتضمن 
سلسلة من اإلجــراءات الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة ٪٢٠ بحلول 

عام ٢٠٢٠.
إلــى تأسيس صندوق  االتــحــاديــة حديثًا  الحكومة  بـــادرت  أســتــرالــيــا،  • وفــي 

بمليارات الدوالرات لالستثمار في قطاع الطاقة املتجددة.
تأخذ حكومتنا على عاتقها  املتحدة،  العربية  اإلمـــارات  دولــة  وقــال: {هنا في 

التزامًا راسخًا بتطوير واستخدام مصادر الطاقة املتجددة}.

الطاقة املتجددة لم تسلم من األزمة
رأى الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الدكتور سلطان احمد الجابر ان التحديات املالية 
العاملي تقريبًا، بما في ذلك قطاع  القت بظاللها على جميع قطاعات االقتصاد  العاملية قد 
الطاقة املتجددة. وبرزت بعض الشكوك حول مستقبل هذا القطاع نتيجة االفتقار إلى رأس 
املال املطلوب وانخفاض أسعار النفط، مما طرح العديد من التساؤالت حول جدواه ومدى 

قدرته على مواصلة استقطاب االستثمارات في مثل هذه الظروف الصعبة.
ولكن، علينا عدم التسليم بهذه الشكوك التي ال أساس لها من الصحة. فالطاقة املتجددة ال 

تزال تتمتع بجدوى مطلقة حتى في ظل األوضاع الصعبة التي يشهدها العالم اليوم.
االقتصادي  االنكماش  بعد  آفــاق ما  الــقــدرة على استشراف  يمتلك  {كــل من  ان  واعتبر 
الراهن، يمكنه أن يرى العديد من املؤشرات على أن قطاع الطاقة املتجددة ينطوي على جدوى 
وأهمية كبيرتني على املدى البعيد. ومن أبرز هذه املؤشرات، التزام السياسات الوطنية تجاه 

قطاع الطاقة املتجددة واالستثمارات الكبيرة فيه على مستوى العالم}. 

ــة  ــاق ــط ـــدت تـــحـــديـــات ال ـــق ــــــة أف األزم
العاملية األجندة  على  أولويتها  املستقبلية 

 ٢٠٢٠ ــــام  ع ـــي  ف الــكــهــربــاء  ـــن  م  ٪٧
ــــطــــاقــــة املـــتـــجـــددة مــــصــــدرهــــا ال

سيخلق  املتجددة  الطاقة  مشروع  الجابر: 
اإلمــارة في  دوالر  مليارات   ٨ بقيمة  سوقا 

مستشفى القطيف املركزي في املنطقة الشرقية، الذي تصل 
تكلفته الى ٥ ماليني دوالر اميركي.

ويجري في قطر تشييد اكبر مشروع في مجال الرعاية 
السدرة للخدمات  املنطقة وهو مشروع مركز  الصحية في 
الــطــبــيــة والــبــحــوث الــــذي يــشــكــل جــــزءًا مـــن مـــشـــروع مدينة 
الدوحة التعليمية التي يجري تطويره، بميزانية تبلغ ٢٫٣ 

مليار دوالر.
امــا فــي دولـــة االمــــارات العربية املــتــحــدة، فهناك مشروع 
الــــســــواء كــلــيــفــالنــد كلينيك،  املـــرحـــلـــة االولـــــــى مــــن جــــزيــــرة 
في  حاليا  بناؤها  يجري  التي  املشاريع  اكبر  يعتبر  الــذي 
يــأتــي مشروع  و  امــيــركــي.  دوالر  مليار   ١٫٩ بكلفة  ابوظبي 
مركز اكاديمية محمد بن راشد آل مكتوم الطبية في مدينة 
القطاع الصحي في دولة  اكبر مشاريع  الطبية، ثاني  دبي 

االمارات، وقد رصدت له ميزانية قدرها ٥٧٢ مليون دوالر.
وفـــي الــكــويــت، يــجــري حــالــيــا بــنــاء أحــــدث املستشفيات 
والذي يحمل اسم مستشفى جابر االحمد الصباح، بتكلفة 
١٫٢ مليار دوالر، في حني بناء مستشفى امللك حمد العام في 

مملكة البحرين بتكلفة تصل الى ١٣٠ مليون دوالر.

تشكل احد العناصر الرئيسية، ضمن استراتيجياتها على 
مدى السنوات الطويلة املقبلة}. واستندت الدراسة الحديثة 
بروليدز  التي جمعتها شركة  املعلومات  إلى  نتائجها  في 
من خالل املتابعة القريبة ملختلف مشاريع الرعاية الصحية 
التي يجري تشييدها في مختلف دول  الطبية  والخدمات 

املنطقة.
السعودية  الــعــربــيــة  املــمــلــكــة  ان  الــــى  الــــدراســــة  واشــــــارت 
الرعاية  املشاريع في قطاع  عــدد  القائمة من حيث  تتصدر 
الصحية التي يجري بناؤها في الوقت الحاضر وتتجاوز 
قيمتها ٦٫٦ مليارات دوالر اميركي. ويتقارب حجم االنفاق، 
بحسب الدراسة، بالنسبة لالمارات العربية املتحدة وقطر 
عــلــى مــشــاريــع حــديــثــة يــجــري تــشــيــيــدهــا حــالــيــا فـــي قطاع 
الرعاية الصحية، اذ يصل الى ٢٫٩ مليار دوالر في االمارات 

و٢٫٨ مليار دوالر في قطر. 
الرعاية  مـــشـــاريـــع  {بــــرولــــيــــدز} حـــــول  بـــيـــانـــات  وتـــشـــيـــر 
الصحية الى ان اململكة بصدد تنفيذ ٨٣ مشروعًا، بما فيها 
مشروع مدينة جامعة امللك سعود الطبية في الرياض، الذي 
توسعة  ومشروع  دوالر  مليون   ٤٠٠ بحوالي  تكلفته  تقدر 

ذكرت دراسة حديثة أعدتها شركة بروليدز - العاملة في 
مجال االبحاث الخاصة باملشاريع ومقرها دبي - ان قيمة 
االستثمارات الحالية في املشاريع الطبية والرعاية الصحية 
الخليجي، بلغت ١٤ مليار دوالر  التعاون  في دول مجلس 
الطبية، بما فيها  املــشــاريــع  امــيــركــي، مــوزعــة على مختلف 
بناء مستشفيات ومشاريع خاصة ببرامج الرعاية الصحية 
او من  الوقت الحاضر بتمويل حكومي  يجري بناؤها في 

قبل القطاع الخاص او عن طريق التمويل املشترك.
وقال املدير التنفيذي لعلوم الحياة في شركة آى. آى. آر 
العربي،  الصحة  ملعرض  املنظمة  الشركة  االوســـط،  الــشــرق 
العقارية  املشاريع  تعاني  الــذي  الــوقــت  {فــي  بيغ:  سايمون 
في املنطقة، فعلى النقيض من ذلك، لم يتم إلغاء او تأجيل 
بناء  فيها  بما  الصحية،  الــرعــايــة  مــن مشاريع  مــشــروع  اى 
العاملية  املستشفيات، كنتيجة مباشرة لالزمة االقتصادية 

الراهنة }. 
الــتــعــاون الخليجي  واضـــاف بيغ: {تــواصــل دول مجلس 
التزامها بتطوير البنى التحتية االساسية، بما فيها املشاريع 
التي  الطبية،  والخدمات  الصحية  الرعاية  بقطاع  املرتبطة 

{الخليج} يصدر بطاقات السحب اآللي 
دة برقاقة.. بالتعاون مع {ماستركارد} املزوَّ

بـــدأ بــنــك الــخــلــيــج أخـــيـــرًا، إصــــدار بــطــاقــات ماستركارد 
لــلــســحــب اآللـــــي املــخــصــصــة لــعــمــالئــه فـــي الـــكـــويـــت، وذلك 
بالتعاون مع شركة ماستركارد العاملية. ومن خالل إصدار 
بــطــاقــات مــاســتــركــارد للسحب اآللــــي، ســيــقــدم الــبــنــك إلى 
عمالئه بطاقات الدفع هذه، والتي تتمتع بدرجات مرونة 
لــدى استخدامهم  اعــتــادوا عليه  وراحـــة وأمـــان عالية كما 
الـــبـــطـــاقـــات الـــتـــي يـــصـــدرهـــا. ويــمــكــن اســـتـــخـــدام بطاقات 
ماستركارد للسحب اآللي في ٢٨٫٤ مليون موقع قبول حول 
العالم، بما في ذلك ١٫٩ مليون جهاز صراف آلي وغيرها 

من املواقع، حيث يمكن الحصول على األموال النقدية.
ُيــذكــر أن بــطــاقــات مــاســتــركــارد للسحب اآللـــي مــن بنك 

.EMV الخليج ستكون مزّودة أيضًا بتقنية رقاقة
ولتسليط الضوء على فوائد التعاون بني بنك الخليج 

ومـــاســـتـــركـــارد، صــــرح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي واملـــديـــر العام 
لــبــنــك الــخــلــيــج فـــي الــكــويــت لـــويـــس مـــايـــرز: {نـــحـــن نلتزم 
وتوفر  الكويت.  في  إلى عمالئنا  الشاملة  الحلول  بتقديم 
 
ً
املــزّودة برقاقة، بديال اآللــي  بطاقات ماستركارد للسحب 

النقدية والشيكات. سيتمكن حاملو  األمــوال  لدفع  مثاليًا 
بطاقاتنا في الكويت اآلن من التمتع بفوائد هذه الوسيلة 
السهلة واملريحة واآلمنة، لتسديد ثمن املشتريات، وأيضًا 
لــلــحــصــول عــلــى األمـــــــوال الــنــقــديــة عــبــر أجـــهـــزة الصراف 
الــذي يربطنا  التحالف  لهذا  اآللـــي. نحن متحمسون جــدًا 
بماستركارد، والذي نؤمن بأنه ساهم في تحسني خدمات 
الدفع إلى عمالئنا}. وأضاف مايرز: إن بطاقات ماستركارد 
للسحب اآللي املزّودة برقاقة هي متاحة حاليًا للعمالء في 

فروع بنك الخليج.

بحضور ١٥ ألف مشارك ومشاركة و ٣٠٠ شركة و٢٠ جهة حكومية

أبوظبي تفتتح {القمة العاملية لطاقة املستقبل}

● محمد بن زايد امام احد االجنحة املشاركة في املعرض املقام على هامش القمة

أبوظبي ـ خالد كبي: 

لطاقة  ابوظبي  لشركة  التنفيذي  الرئيس  اكــد 
الــــدكــــتــــور ســـلـــطـــان أحمد  املــســتــقــبــل ( مــــصــــدر) 
الجابر، انه في غضون األسابيع املقبلة، ستقوم 
إمــــارة أبــوظــبــي بــإعــالن ســيــاســتــهــا الــشــامــلــة في 
مجال الطاقة، التي تتضمن التزامًا بتوفير ما ال 
يقل عن ٪٧ من إجمالي إنتاج الكهرباء في اإلمارة 
عــام ٢٠٢٠.  للطاقة بحلول  مــصــادر متجددة  مــن 
العام حضور ما يقارب ١٥  القمة هذا  وستشهد 
ألف زائر على مدى األيــام الثالثة املقبلة، بزيادة 
٢٥ ٪ في عدد املشاركني مقارنة مع العام املاضي. 
وسيضم املعرض املرافق أكثر من ٣٠٠ شركة و٢٠ 

جهة حكومية.

التزامات جريئة

واعــتــبــر جــابــر أن هـــذا اإلعــــالن يــشــكــل التزامًا 
جــريــئــًا مــن قــبــل عــضــو فــي منظمة أوبــــك يعتمد 
اقتصاده بشكل كبير على النفط والغاز. ويجسد 
هــــذا الـــقـــرار االلــــتــــزام الــكــبــيــر الــــذي تــولــيــه قيادة 
في  الثقة  يــعــزز  مما  البيئية،  للقضايا  أبــوظــبــي 
استدامة الطاقة املتجددة على املدى الطويل في 
هذه البقعة من العالم، ويؤثر إيجابًا من الناحية 

االقتصادية.
وتوقع أن ينشأ سوق بقيمة ٦ الى ٨ مليارات 
نتيجة  الـــقـــادمـــة  الــعــشــر  الـــســـنـــوات  خــــالل  دوالر 
استخدام مصادر  إلــى  الــهــادف  أبوظبي  مشروع 
الطاقة املتجددة إلنتاج ٪٧ من إجمالي استهالك 
فــــي اإلمـــــــــارة. واصــــفــــا ذلـــــك بالفرصة  الـــكـــهـــربـــاء 
االستثمارية الكبيرة للعديد من الشركات املحلية 

والعاملية.

ترحيبات أوروبية

جــــاءت كــلــمــة الــجــابــر خـــالل افــتــتــاح ولـــي عهد 
آل نهيان، أمس،  زايــد  الشيخ محمد بن  أبوظبي 
فعاليات القمة العاملية لطاقة املستقبل التي تقام 

في مركز أبوظبي الدولي للمعارض .
وعلى الصعيد العاملي، رحب الجابر بالجهود 
التي تقودها أملانيا والدانمرك وأسبانيا لتأسيس 
{الوكالة الدولية للطاقة املتجددة}، بهدف تعميم 

إنتاج واستخدام الطاقة املتجددة عامليًا.
و قـــال عــنــدمــا نــأخــذ فــي االعــتــبــار جميع هذه 
املــبــادرات واملــشــاريــع املحلية والــعــاملــيــة، يمكننا 
الــقــول إن الــعــالــم بــلــغ مــرحــلــة مــتــقــدمــة فــي قبول 
مــفــهــوم الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة والـــســـعـــي جـــديـــًا إلى 

تطبيقه على أرض الواقع.

تحديات مستمرة

 
ً
 وحافال

ً
طـــويـــال يـــــزال  الـــطـــريـــق ال  أن  واعـــتـــبـــر 

بــالــتــحــديــات، لكنهم قــطــعــوا اشـــواطـــًا بــعــيــدة في 
االتـــجـــاه الــصــحــيــح، وهـــم مــاضــون قــدمــًا فــي هذا 
ان {مصدر}  الـــــى  حـــديـــثـــه  فــــي  ولـــفـــت  االتـــــجـــــاه. 
ســتــواصــل ريــادتــهــا فــي مــجــال أبــحــاث وتطوير 
ونــشــر حــلــول الــطــاقــة الــنــظــيــفــة الــتــي مــن شأنها 
العالم، بما فيها حكومتنا، من  تمكني حكومات 
إنتاج واستخدام  تحقيق أهدافها في ما يخص 

الطاقة املتجددة.
الكفيلة  األســـــــــس  أرســـــيـــــنـــــا  وأضـــــــاف:{لـــــــقـــــــد 
بـــاملـــســـاعـــدة فـــي تــحــقــيــق هــــذه األهــــــــداف، ونحن 
مــســتــمــرون فـــي إحــــــراز تـــقـــدم كــبــيــر فـــي سلسلة 
إذ تعمل  الطاقة املتجددة،  الكاملة لقطاع  القيمة 
(مصدر) على إيجاد فرص غير مسبوقة لوضع 

أفضل التقنيات الواعدة في قطاع الطاقة النظيفة 
حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن}.

إصرار أبوظبي

و ذّكــــر الــجــابــر بــأنــه ســبــق وان أوضــــح خالل 
{الــقــمــة الــعــاملــيــة األولــــى لــطــاقــة املــســتــقــبــل} العام 
الرئيسيني وراء سعي أبوظبي  السببني  املاضي 
إلـــى إرســـــاء مــكــانــة رائـــــدة لــهــا فـــي قــطــاع الطاقة 
والثاني هو  أننا نستطيع،  هــو  األول  املــتــجــددة: 

أنه من واجبنا القيام بذلك.
الرغم من االنكماش االقتصادي  وتابع: {على 
أن شيئًا جوهريًا في مسعانا  أؤكــد لكم  األخير، 
لم يتغير. وبعبارة أخرى، نحن ما زلنا نستطيع 
الريادة، وما زال من واجبنا القيام بذلك، وال تزال 
األســبــاب الرئيسية الــداعــيــة إلـــى االســتــثــمــار في 
أبوظبي،  املتجددة، من وجهة نظر  الطاقة  قطاع 

ملزمة اليوم كما كانت عند تأسيس (مصدر)}.

األزمة املالية

وقـــال:{ إنــه ملــن املشجع حقًا أن نشهد كــل هذا 
االهــتــمــام بــالــطــاقــة املــتــجــددة فــي غــمــرة انشغال 
العالم باملسائل املالية واألزمة االقتصادية التي 
جعلت عام ٢٠٠٨ عامًا قاسيًا، إلى حد كان يمكن 
معه أن تفقد تحديات الطاقة املستقبلية أولويتها 

على األجندة العاملية}.
وفي الختام، أتمنى أن تترسخ القناعة لديكم 
بنهاية هذه القمة بأن أبوظبي هي حقًا الوجهة 
األولــــى الــتــي يــجــب زيــارتــهــا، وأن {مـــصـــدر} هي 
الـــتـــوجـــه إليها،  يـــجـــب  الـــتـــي  املـــؤســـســـة األولــــــــى 
الطاقة  فــي قطاع  باالستثمار  األمــر  يتعلق  حــني 

املتجددة. 

الة  االئتالف العاملي للوجستية الفعَّ
يطلق برنامج {هيوماولث}.. في مارس

كتب بشير سليمان:
الــشــرق األوسط  لــتــحــديــد منطقة  فــي خــطــوة مــواكــبــة 
وشمال افريقيا، باعتبارها شريكا اقتصاديا قويا وعامليا 
للوجستية  العاملي  االئــتــالف  أعــلــن  فقد  املتقدمة،  لــلــدول 
عــامــة/ خــاصــة، غير ربحية قائمة  الفعالة، وهــو شــراكــة 
البشرية) في  (الثروة  في سويسرا، إطــالق {هيوماولث} 
األردن بــحــلــول شــهــر مـــارس املــقــبــل. والــبــرنــامــج الجديد 
يقلل مــن تكاليف االســتــيــراد والتصدير مــن خــالل تبني 
{البنية التحتية السوفت}، وهي عبارة عن التكنولوجيا 
واملنافسة  لإلنتاج  املطلوب  التنموي  والدعم  والتدريب، 

على أساس علمي في الشرق األوسط وشمال افريقيا. 
التكنولوجيا  الحكومة  الحدث سيمنح موظفي  وهذا 
املتقدمة وسيأتي بشركات التأمني والتمويل إلى األردن، 
بداية ثم ستتبعه فعاليات أخرى في ابريل آسيا وفي مايو 

في أوروبا وفي يونيو في الواليات املتحدة األميركية. 
األزمة  ان  الــكــابــنت صمويل ســلــوم  أكــد  املناسبة،  وفــي 
املــالــيــة تــمــنــح مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال افريقيا 

فرصة كبيرة، حيث يتم إعداد االقتصادات املتطورة لسعة 
اإلنتاج املخطط والقادم من الــدول النامية، وتمكني هذه 
الـــدول مــن خلق قــوة شرائية جــديــدة مــن اجــل منتجاتها 
وخدماتها. وأضاف سلوم ان التحدي هو خلق املزيد من 
االســتــثــمــارات فــي االقــتــصــادات النامية ومــحــاولــة تقليل 
التكلفة الخاصة باالستيراد والتصدير وتوفير الشركاء، 

بناًء على قربهم من األسواق املتقدمة. 
وتــابــع قــائــال: إن األزمــــة الــحــالــيــة جــعــلــت قــــادة العالم 
العامة  الـــقـــطـــاعـــات  مــخــتــلــف  بــــني  الــــتــــعــــاون  يــــنــــشــــدون 
وامللموسة  املستحدثة  الــحــلــول  إلـــى  ســاعــني  والــخــاصــة، 
لبدء االستشفاء، ولقد اظهر االئتالف العاملي للوجستية 
وتقليل  التشغيلية  الكفاءات  تطوير  على  القدرة  الفعالة 
كــلــفــة االســتــيــراد والــتــصــديــر بــحــوالــي ١١٥ مــلــيــار دوالر 
فـــي الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال افــريــقــيــا، وبــأكــثــر مـــن ٦٠٠ 
الفائدة لكل االقتصادات  مليار دوالر عامليا، وهــذا يوفر 
النامية والصاعدة. وستصبح املنطقة من ضمن املناطق 
املزيد  وستجذب  وفيرة  بتنمية  ستحظى  التي  العاملية، 

من االستثمارات في البنية التحتية.


