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يرافقه  كاساما  سيبريانو  بيساو  غينيا  نواب جمهورية  مجلس  رئيس  زار 
في  والزراعة  والصناعة  التجارة  مقر غرفة  الغيني،  البرلمان  نائبين من 
بيروت وجبل لبنان، حيث عقد اجتماعا مع رئيس اتحاد الغرف اللبنانية 
محمد شقير،  بحضور أعضاء الهيئات االقتصادية اللبنانية وعدد من 
محمد  لبنان  في  بيساو  غينيا  وقنصل  اللبنانيين  االعمال  رجال  كبار 
سليمان، وتركز البحث على سبل تعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين.

االقتصادية  عالقاته  بتطوير  كبيرا  اهتماما  لديه  "لبنان  أّن  شقير  وأكد 
مع غينيا بيساو، خاصة وأن الدول الصغيرة مثلنا تبحث عن عالقات 
متوازنة تفيد كال الطرفين"، مشددا على "ضرورة بذل المزيد من الجهود 
لتنمية العالقات االقتصادية الثنائية على مختلف المستويات خصوصًا 
يمكن  أساسي  "دور  إلى  مشيرا  الواعدة"،  الفرص  من  الكثير  وجود  مع 
القطاع  بين  التعاون  لتعزيز  بيساو  اللبنانية في غينيا  الجالية  تلعبه  أن 
الخاص في البلدين وتحديد المشاريع المجدية للعمل عليها بشكل مشترك 

في المستقبل".
فدعا  كاساما،  سيبريانو  بيساو  غينيا  نواب  مجلس  رئيس  تحدث  بدوره 

أّن  حيث  بيساو،  غينيا  في  "االستثمار  إلى  اللبنانيين  االعمال  رجال 
بالموارد  غنية  بيساو  "غينيا  أّن  إلى  الفتًا  كثيرة"،  االستثمار  مجاالت 
واالسمنت  والذهب  والفوسفات  يستثمر،  لم  الذي  البترول  من  الطبيعية 
وغير ذلك، كما انها تملك مقدرات سياحية كبيرة فلديها 82 جزيرة 22 

منها مأهولة، وكذلك لدينا ثروة بحرية وسمكية في غاية األهمية".
المصدر )اتحاد الغرف اللبنانية، بتصّرف(

رئيس مجلس نواب غينيا بيساو يزور مقر اتحاد الغرف اللبنانية 

التقى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة االمارات العربية المتحدة 
ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي محمد ثاني الرميثي، 
سفيرة جمهورية التفيا لدى الدولة آسترا كورمي، حيث جرى خالل اللقاء 
بين  االقتصادي  التعاون  عالقات  لتعزيز  الممكنة  الفرص  استعراض 

البلدين الصديقين.
وأكدت كورمي أّن الزيارة تأتي في إطار السعي إلى مد جسور التعاون 
ظل  في  خاصة  اإلمارات،  ودولة  التفيا  بين  واالستثماري  االقتصادي 
والتي  ظبي،  أبو  العاصمة  تشهده  الذي  الكبير  االقتصادي  االنفتاح 
أصبحت بيئة داعمة لألعمال وجاذبة لالستثمارات، مشيرة إلى أّن "التفيا 
تعتبر من األسواق الواعدة التي تمتلك خبرات ثرية في قطاعات مميزة 
منها السياحة والزراعة واألدوية الطبية وقطاع تقنية المعلومات والطاقة 
المتجددة، وقطاع األغذية، خاصة وأن التفيا تشتهر باألغذية والمأكوالت 

العضوية".

كذلك استقبل الرميثي القائم باألعمال في سفارة جمهورية كوسوفو أمير 
أحمدي.، الذي أّكد أّن "الزيارة تأتي في إطار تطوير العالقات االقتصادية 

والنهوض بها بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين".
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

الرميثي يبحث تعزيز التعاون االقتصادي مع التفيا وكوسوفو

كشف مجلس التنمية االقتصادية في البحرين عن جذب 92 شركة أجنبية 
دينار بحريني  بإجمالي استثمارات 314 مليون  البالد في 2018  إلى 
)832.82 مليون دوالر(. ومن المتوقع أن تسهم تلك االستثمارات، في 
خلق أكثر من 4700 فرصة وظيفية في البحرين خالل الثالث سنوات 

القادمة.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية خالد الرميحي خالل 
المجلس  "نجاح  إلى  والخاص  العام  القطاعين  لشركات من  نظمه  لقاء 

في إبراز المقومات االقتصادية التي تتمتع بها البحرين أمام المستثمرين 
والشركات العالمية".

وتمثلت االستثمارات التي استقطبها مجلس التنمية االقتصادية في 2018 
والعقارات،  والسياحة  اللوجستية،  والخدمات  التصنيع  تشمل  بقطاعات 
االتصاالت  معلومات  تكنولوجيا  جانب  إلى  الصحية  والرعاية  والتعليم 

والخدمات المالية.
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

البحرين: استثمارات بـ 832 مليون دوالر في 2018


