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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.
أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 المصدر لتحقيق الموثوقية . هذه المعلومات مع ذكر 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 
واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير 

 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   
مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي: –أواًل 
مليارات تتالشى.. أكثر المليارديرات امتثاالً في الصين ليسوا  - 1

 ضد الخسائرمحصنين 

 2021أغسطس  06الجمعة  العربية: 
تبين أنه حتى أكثر المليارديرات الصينيين امتثااًل ليسوا محصنين ضد 

 الهجوم التنظيمي الذي يجتاح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
فقد رئيس شركة تينسنت هولدينغز، بوني ما، ثروة أكثر مما فقده مؤسس 

األشهر التسعة الماضية، بعد تصريحاته مجموعة علي بابا، جاك ما خالل 
 المعادية للهيئات التنظيمية في الصين.

وتسلط الخسائر مدى سرعة اتساع نطاق حملة بكين القمعية منذ 
نوفمبر، وما بدا  3أجهضت السلطات الطرح العام األولي لشركة آنت في  أن

ة في في البداية وكأنه حملة مستهدفة ضد قطب التكنولوجيا األكثر صراح
الصين، لتنتشر بعدها إلى كل ركن من أركان الصناعة وما وراءها تقريبًا، 
حيث أكد المنظمون على النمو غير المقيد لصالح أولويات أخرى مثل أمن 

وطوال معظم حملة الصين  البيانات واالستقرار المالي وتقليل عدم المساواة.
الكبيرة، بدت تينسنت  أشهر للسيطرة على شركات التكنولوجيا 9التي استمرت 

أفضل حااًل بكثير من منافستها األبرز، مجموعة علي بابا، وساعدها جزئيًا 
 سمعة بوني ما في البقاء بعيدًا عن األضواء.
مليار دوالر من غرامات  2.8في حين اضطرت علي بابا إلى دفع 

مكافحة االحتكار، فرض المنظمون غرامات رمزية فقط على تينسنت لعدم 

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/images/lib/2021/06/f28194300.jpg
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للحصول على الموافقة خالل عمليات االستحواذ واالستثمارات السابقة.  سعيها
وتم إصدار أوامر لذراعها الموسيقي مؤخراً بالتخلي عن حقوق البث الحصرية، 
 على الرغم من أنها أفلتت من سيناريو يوم القيامة المتمثل في تفكك الشركة.

مور، لتسجل أسهم لكن تقريرًا إخباريًا عن الدولة يوم الثالثاء قلب األ
تينسنت أكبر انخفاض لها خالل عقد من الزمان بعد أن استهدفت صحيفة 
تابعة لشينخوا نشاط األلعاب الرئيسي للشركة، مما أثار التكهنات بأنها قد 

 تصبح الهدف التالي لحملة بكين.
ترك هذا المسار الشركة، التي اقتربت قيمتها السوقية لفترة وجيزة من 

 مليار دوالر. 550.5ر في وقت سابق من هذا العام، بقيمة تريليون دوال
مليار دوالر منذ تعليق االكتتاب  14كما تراجعت ثروة بوني ما بنحو 

مليار دوالر  45.8العام لشركة آنت غروب في نوفمبر، حيث انخفضت إلى 
يوم الثالثاء، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، الذي اطلعت عليه 

ويحتل مؤسس تينسنت المرتبة الثالثة في قائمة أغنياء الصين  ت"."العربية.ن
 مليار دوالر. 47.8بعد جاك، الذي يبلغ صافي ثروته 

https://albiladpress.com/news/2021/4679/finance/718479.html 

 
هل تعتقد أن المهارات الرقمية اصبحت شرطا للحصول على  - 2
 وظيفة؟

 2021أغسطس  04 : اللبابيديوائل  -دبي  :المصدر
كشف التقرير السنوي الجديد إلدارة الثروات العالمية الصادر عن شركة 

أن معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية « بوسطن كونسلتينج جروب»
، ليصل إلى 2015% منذ 3الخاصة في اإلمارات شهد نموًا سنويًا بمعدل 
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% أي ما يعادل 69، منها 2020عام  تريليون درهم( 2.2مليار دوالر ) 600
تريليون درهم( في فئة الثروات المتاحة لالستثمار،  1.520مليار دوالر ) 414

كوفيد »في وقت أظهرت السوق اإلماراتية مرونة استثنائية في مواجهة جائحة 
 .المستمرة« 19

% من حصة الثروات 26ويشير التقرير إلى أن اإلمارات استحوذت على 
، بينما ُيتوقع أن يشهد 2020في دول مجلس التعاون الخليجي عام المالية 

% 4معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية فيها نموًا ملحوظًا بمعدل 
مليار دوالر مقارنة  100، بزيادة 2025مليار دوالر بحلول  700وصوالً إلى 

دوالر ماليين  5. وتصل نسبة األفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 2020بعام 
 .% من إجمالي الثروة في الدولة51

على صعيد آخر، توقع التقرير أن يصل حجم الثروات المالية في المنطقة 
. 2020تريليون عام  2.2تريليون دوالر، مقارنة بـ  2.7إلى  2025بحلول 

بوسطن كونسلتينج »وقال مصطفى بوسكا، مدير مفّوض وشريك في 
 :«جروب

مارات استطاعت تسجيل نمو مستدام عبر تشير التقديرات إلى أن اإل
العديد من المجاالت ضمن قطاع الثروات. وتعتبر األجندة الوطنية، الدافع 
األساسي والمساهم في قيادة النشاط االقتصادي للدولة، وبالتالي تمكينها من 
ضمان استمرارية األعمال في اقتصاد بات يعتبر في مصاف االقتصادات 

 .العالمية
ألسهم وصناديق االستثمار على النسبة األعلى من فئة واستحوذت ا

% من 47األصول المدارة داخليًا في الدولة، حيث استحوذت هذه الفئة على 
، بينما ُيتوقع أن تشكل فئة العمالت 2020إجمالي تلك األصول الداخلية عام 
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 والودائع الحصة األكبر من األصول الداخلية خالل الفترة المقبلة، لتصل إلى
 .2025% من إجمالي األصول المحلية في الدولة بحلول عام 47

https://www.albayan.ae/economy/uae/2021-08-04-1.4220334 

 
 البيع السريع والشراء البطيء  - 3

 بواسطة جريج روسالسكي
إذا كنت جيف بيزوس ، فلن يكون لديك صديق عشوائي يدير أموالك 

وتخاطر بكل شيء على  Robinhood ويأمل في األفضل. لن تفتح حساب
ستوظف نوع المستثمر الحاصل على  .Gamestop مثل meme أسهم

درجة الدكتوراه في الرياضيات ويقود سيارة بوجاتي ؛ شخص مبتدئ يستيقظ 
مع التيه الكركم ويثقب صور األقمار الصناعية للمصانع في آسيا للتنبؤ 

التي لم يسمع بها معظمنا من بأرباح بعض شركات الطباعة ثالثية األبعاد 
 .قبل. نحن نتحدث عن أفضل األفضل في التمويل

يلجأ المليارديرات والمستثمرون المؤسسيون العمالقون إلى هؤالء 
الممولين ألنهم يريدون أن تحقق استثماراتهم أكبر قدر ممكن من المال ، 

وبيعها. األمر الذي يتطلب إجراء المكالمات الصحيحة لكل من شراء األسهم 
يؤكد بحث جديد أنهم بارعون عند اختيار األسهم المراد شراؤها. ولكن عندما 
يتعلق األمر بالجزء المهم اآلخر من عملهم ، فإن اختيار األسهم التي يجب 

حتى عمالقة التمويل هؤالء ليسوا أفضل من قرد مخمور يرمي  -بيعها ومتى 
 .السهام
 أوجوستو أوردونيز / بيكساباي 
قصة هذه الدراسة منذ عدة سنوات ، عندما كان اثنان من المؤلفين  بدأت 

المشاركين يتنازعان في كلية الدراسات العليا. تم تدريب لورنس شميدت ، 
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الذي يعمل حالًيا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، في المدرسة القديمة 
يشترون لالقتصاد ، والتي تؤكد أن المستثمرين يتصرفون بعقالنية عندما 

ويبيعون األسهم ، ويفحصون بعناية المعلومات الخاصة بالشركات ويقومون 
بأفضل التداوالت الممكنة. تم تدريب أليكس إيماس ، الذي يعمل حالًيا في 
كلية بوث إلدارة األعمال بجامعة شيكاغو ، على علم االقتصاد السلوكي ، 

أن ُتحرف عن  -ا وغالبً  -والذي يؤكد أن قرارات تداول األشخاص يمكن 
مسارها بسبب العيوب المزعجة في أدمغتنا. يقول شميت: "لقد بدأنا هذه الورقة 

 ."بفكرة تسوية الخالف بيننا نحن االثنين
 ولحسن الحظ ، التقوا بمستثمر محترف يدعى ريك دي ماسيو. يدير

Di Mascio شركة تسمى Inalytics ،  والتي تتعقب النشاط االستثماري
لمستثمري الشركات المالية الكبرى من أجل تقييم أدائهم وتحسينه. لقد أمضى 
سنوات في جمع بيانات ثرية عن تداوالت ومحافظ جبابرة التمويل. مثل إيماس 
وشميدت ، تساءل عما إذا كان هؤالء المستثمرين النخبة يرتكبون أخطاء 

بعد مشاهدة العرض الذي قدمه إيماس في مؤتمر ، منهجية عند التداول. و 
قدم دي ماسيو لالقتصاديين مجموعة بياناته البراقة. بعد أن تم تجهيزهما 

 .بالبيانات ، تمكن إيماس وشميدت أخيًرا من تسوية نزاعهما
 ممول فانسي شمانسي مقابل القرد المخمور

، وهو  انضم شميدت وإيماس ودي ماسيو إلى كالكو أكيبانيدتاورن 
اقتصادي مالي يعمل حالًيا في صندوق النقد الدولي. قام االقتصاديون بتحليل 

. 2016إلى مارس  2000من كبار المستثمرين من يناير  783بيانات 
إلعطائك فكرة عن مستوى النخبة التي يتمتع بها هؤالء المستثمرون ، فهم 

 محاولة على عادةً  زون يرك. تقريًبا دوالر مليون  600يديرون محافًظا بمتوسط 
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 مثل ، المهمين العمالء من اثنين أو واحد لعميل االستثمار عائدات تعظيم
 .لسياديةا الثروة صندوق  أو ، الضخم التقاعد صندوق  أو ، المليارات أصحاب

يقيّ م الجزء األول من دراسة هؤالء االقتصاديين أداء المستثمرين. للقيام 
يقارن االقتصاديون قراراتهم التجارية بما يمكنهم فعله بداًل من ذلك.  بذلك ،

وقرروا مقارنتها بأبسط إستراتيجية استثمار بديلة يمكن أن يفكروا فيها ، "والتي 
تعني حرفًيا تقريًبا قائمة باألسماء الموجودة في محفظتهم وشرائها أو بيعها 

فعل للشراء أو البيع "، كما يقول بداًل من الشركة التي اختارها المستثمر بال
شميدت. بعبارة أخرى ، إنه ممول خيالي مقابل قرد يرمي السهام بشكل 

 .عشوائي
أول اكتشاف كبير لخبراء االقتصاد هو أن هؤالء الممولين هم أزيز 
حقيقي عندما يتعلق األمر بشراء األسهم. لديهم مهارات يمكن أن تبرر فرض 

 أداء يفوق  شرائها اختاروا التي األسهممتوسط رسوم عالية على العمالء. 
 هذا يبدو ال قد. مئوية نقطة 1.2 بمقدار العشوائي النبال يرمي الذي القرد
ور الوقت. يجعل هؤالء بمر  يتزايد فإنه ، المركبة الفائدة قوة مع ولكن ، كثيًرا

 .البوجاتيسالمستثمرين نجوًما رائًعا في عالم التمويل. إنهم يكسبون تلك 
ولكن بعد ذلك نظر االقتصاديون إلى أداء هؤالء المستثمرين عند بيع 
األسهم. اتضح أنهم سيئون ، أسوأ بكثير من القرد. ارتفعت قيمة األسهم التي 
باعها المستثمرون بشكل أسرع من األسهم التي قرروا االحتفاظ بها. إذا كان 

من ذلك لالختيار العشوائي لألسهم  عمالؤهم قد استأجروا القرد ذو السهام بدالً 
نقطة مئوية أكثر سنوًيا. مرة  0.8المراد بيعها ، فستكسب محافظ العمالء 

 .أخرى ، هذا مبلغ ضخم في عالم المال. وداعا بوجاتي ، مرحبا فورد فوكس
 هكذا ... ما هيك؟



  M E A K-Weekly Economic Report                            م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 10ــ 

يحاول االقتصاديون بعد ذلك معرفة سبب كون نخبة المستثمرين جيدين 
ألسهم ، لكنهم سيئون في بيع األسهم. والنظرية األساسية التي في شراء ا

يعتمدونها هي أن هؤالء المستثمرين ينفقون الكثير من طاقة الدماغ على شراء 
 .األسهم أكثر من بيعها

عنوان دراستهم هو "البيع بسرعة والشراء ببطء" ، في إشارة إلى كتاب 
ة نوبل ، التفكير والسريع عالم النفس دانييل كانيمان الحائز على جائز 

والبطيء. يلخص الكتاب عقوًدا من بحث كانيمان وشريكه الراحل في تأليف 
المقال عاموس تفيرسكي حول صنع القرار البشري. زرع هذا البحث بذور ما 

 .ازدهر في علم االقتصاد السلوكي
يقدم كانيمان إطاًرا للتفكير في كيفية تفكير البشر. يقول الناس لديهم 

هو الطريقة األكثر تداواًل وعقالنية في اتخاذ  2ظامان في أدمغتهم. النظام ن
القرارات ، وهي الطريقة التي نستخدمها عندما نتمكن من الجلوس والتفكير 

هو الطريقة التلقائية والغريزية التي نتخذ بها  1ببطء حول العالم. النظام 
ا عندما طاردتهم األسود في القرارات. إنه الجزء من الدماغ الذي طوره أسالفن

سيرينجيتي. عندما تطاردك األسود ، عليك أن تفكر بسرعة. ولذا فقد تطورنا 
الستخدام هذه األساليب التجريبية ، أو القواعد البسيطة ، للتنقل في عالم معقد 
أثناء التنقل. تعمل هذه االختصارات الذهنية في كثير من األحيان ، ولكنها 

 .يًضا إلى اتخاذ قرارات بشكل منهجي ليست في مصلحتنايمكن أن تقودنا أ
يقول إيماس: "إن عنوان ورقتنا البحثية هو أساًسا أن الناس يستخدمون 

التلقائي  1التداولي عند اتخاذ قرارات الشراء ويستخدمون النظام  2النظام 
 ."األكثر بديهية عند اتخاذ قرارات البيع

صاديون عن كثب إلى األسهم التي الختبار هذه النظرية ، ينظر االقت
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يميل المستثمرون إلى بيعها واألسهم التي يميلون إلى االحتفاظ بها. واتضح 
أن المستثمرين ليسوا فظيعين في بيع جميع األسهم. إذا أصدرت شركة بيان 
أرباح وفجأة أصبح لدى المستثمر دافع للتفكير بشكل أكثر تعمًقا في أسهم 

اتهم بشأن بيعها تتحسن بشكل كبير. كما أن قرارات تلك الشركة ، فإن قرار 
البيع الخاصة بهم أفضل بكثير عندما يتعلق األمر باألسهم األفضل واألسوأ 
أداًء في محفظتهم. يبدو األمر كما لو أنه عندما يصبح السهم أكثر لمعاًنا ، 

 .فإنهم ينتبهون إليه ويبدأون في التصرف مثل ممول ذكي مرة أخرى 
مدهش للغاية أن ينام نخبة المستثمرين أثناء القيادة عندما  إنه ألمر

يتعلق األمر بجزء كبير من وظائفهم. وجدت األبحاث السابقة أن صغار 
،  Gamestopالمستثمرين "األفراد"، مثل أولئك الذين يشترون األسهم في

ينحرفون عن عيوبهم العقلية. لكننا نتحدث اآلن عن كريم عالم المال. هناك 
 .يين ، بل باليين ، من الدوالرات على المحكمال

يعتقد إيماس أن جزًءا من السبب على األقل هو رؤية عامة لالقتصاد 
السلوكي مفادها أن الناس يتخذون قرارات أسوأ عندما يفتقرون إلى التغذية 
الراجعة. عندما يشتري المستثمرون األسهم ، يكون لديهم ما ينظرون إليه 

ن ذلك. يمكنهم التعلم من أخطاء الماضي في شراء المواد ويرون كيف يفعلو 
الكريهة والتكيف وفًقا لذلك. ولكن عندما يبيعون سهًما ، فإنه يختفي. إنهم ال 
ينظرون إلى الكون البديل حيث احتفظوا باألسهم وكسبوا المزيد من المال. 

 .إنهم ال يتعلمون من أخطاء البيع السابقة
صول قد يكونون أكثر تركيًزا على شراء يقول شميدت إن مديري األ

األسهم ألن شراء األسهم أكثر إثارة من بيعها. عندما تشتري بعض األسهم 
الجديدة الغامضة التي تتوقع ارتفاعها لسبب ما ذكي ، فهذا يجعلك تبدو جيًدا 
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في وظيفتك. يمكنك اصطحاب رئيس بعض صناديق الثروة السيادية لتناول 
 .بب كونك عبقرًيا لالستثمار في شركة أنيقةالعشاء وشرح لها س

لكن المحصلة النهائية هي أن مديري االستثمار هؤالء يفشلون في تعظيم 
العوائد لعمالئهم. بدون بعض التغييرات لتحسين قرارات البيع الخاصة بهم ، 
سيكون من األفضل لهم التركيز بشكل صارم على شراء األسهم والسماح لـ 

 .قرارات البيع الخاصة بهم" ، كما يقول شميدت "الروبوت بإدارة
وهكذا ، يبدو أن شميدت ، الذي لطالما عزا وجهة النظر االقتصادية 
التقليدية القائلة بأن المستثمرين يتداولون األسهم بطريقة عقالنية ، قد خسر 
المعركة التي ألهمت هذه الدراسة في األصل. يقول شميدت: "استنتاجي الكبير 

الورقة هو حتى عندما ننظر إلى عينة من المستثمرين الخبراء من هذه 
الموهوبين للغاية والذين لديهم حوافز عالية ، فهم ال يزالون أشخاًصا". بهذه 

 -البساطة يبدو أنها تتناقض مع مدرسة فكرية هيمنت على االقتصاد لعقود 
نني سوف مدرسة اعتنقها شميدت مرة واحدة بإخالص. اآلن ، يقول ، "أعتقد أ

 ." أتحول. أعتقد أنني سأصبح خبير اقتصاد سلوكي
 
ثاني اقتصاد في العالم يدخل دائرة الخطر.. الوباء والتضخم  - 4

 يعيقان النمو

 غولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين
 2021أغسطس , 09العربية. نت  -دبي 

الثاني بدأت المخاطر االقتصادية تتراكم في الصين خالل النصف 
من العام، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو بينما تتزايد ضغوط التضخم، 

 مما يعيق توقعات دعم البنك المركزي.
% 9أظهر تقرير اليوم االثنين ارتفاع تضخم المصانع مرة أخرى إلى 
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في يوليو، مع ارتفاع أسعار السلع األساسية، في حين زادت أسعار 
إلى  -ستبعد تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة التي ت -المستهلك األساسية 

 شهًرا. 18أقصى حد في 
في الوقت نفسه، يهدد انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا توقعات 
النمو في الصين، حيث خفض بنك غولدمان ساكس توقعاتها للربع الثالث 

 وللسنة بأكملها.
السياسات، الذين تعهدوا تمثل التطورات األخيرة تعقيًدا آخر لواضعي 

بالفعل بتقديم دعم مالي ونقدي مستمر لالقتصاد في النصف الثاني من 
العام. وفي حين يرى بعض االقتصاديين أن مخاطر التضخم تحد من 
مجال التيسير الكمي من قبل البنك المركزي، يرى الكثيرون أن بيئة النمو 

 المزيد من الدعم. غير المؤكدة هي مصدر قلق أكبر، مع احتمال ظهور
قال شينغ تشوبنغ، كبير المحللين االستراتيجيين الصينيين في 

Australia  &New Zealand Banking Group Ltd مع انتشار" :
تفشي المرض، سيضعف الطلب المحلي في الصين، وسوف ينخفض 

مرتفعة، فلن  تزال ال األسعار أن من الرغم وعلى. الكلي التضخم ضغط
يكون لديها الكثير من الزخم لالرتفاع أكثر، لذلك لن يخلق هذا قيًدا كبيًرا 

 على السياسة النقدية"، بحسب "بلومبرغ".
وسعت السندات الحكومية الصينية خسائرها بعد البيانات، حيث ارتفع 

نقاط أساس، وهو األكبر منذ  4سنوات  10العائد على السندات ألجل 
مع ذلك، من غير المرجح أن يكون التضخم أحد  %.2.85 يناير، إلى

االعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية في الصين على المدى القريب، 
 -تحت ضغط من التفشي الجديد لمتغير دلتا  -وستكون توقعات النمو 
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مصدر قلق أكبر قد يدفع بنك الصين الشعبي لبذل المزيد لدعم االقتصاد، 
كانت قفزة  تياطي المطلوبة في منتصف يوليو.بعد خفض نسبة االح

التضخم في المصانع إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار السلع األساسية، 
ال سيما النفط والفحم. وكانت بكين تحاول تهدئة االرتفاع في أسعار السلع 
األساسية من خالل تحرير المخزون من االحتياطيات االستراتيجية للبالد، 

صارمة ضد االكتناز والمضاربة، وأمرت السلطات واتخاذ إجراءات 
 الشركات المملوكة للدولة بالحد من تعرضها ألسواق السلع الخارجية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين األساسي في : مصنع في الصين
% في يوليو عن العام الماضي، مما يشير إلى أن 1.3الصين بنسبة 

% 3.7المواد الغذائية بنسبة  الطلب المحلي يزداد قوة. وانخفضت أسعار
 مقارنة بالعام الماضي.

من ناحية أخرى، أظهرت أحدث بيانات التجارة أيًضا انخفاًضا في 
 الطلب العالمي، وهي رياح معاكسة أخرى لنمو الصين.

وقالت إدارة الجمارك الصينية يوم السبت إن نمو الصادرات تباطأ 
د أدت الظروف الجوية % في يوليو، مخالفا التوقعات. وق19.3إلى 

محليًا إلى تعطيل اإلنتاج والشحن في  19-القاسية وتفشي فيروس كوفيد
أجزاء من الصين، في حين قلصت تكاليف الشحن المرتفعة بشكل قياسي 

 أرباح المصدرين.
 Pinpointوقال تشانغ تشويوي، كبير االقتصاديين في شركة 

Asset Managementي مأزق: : "هذا يضع صانعي السياسة ف
التضخم آخذ في االرتفاع والنمو يتباطأ". وقد تسبب تفاقم الوباء في مزيد 

 من االضطراب في سلسلة التوريد العالمية.
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وأضاف أن نهج الصين المتمثل في عدم التسامح المطلق للسيطرة 
على انتشار الفيروس يعني مزيًدا من التدقيق في حركة البضائع 

مر الذي من المحتمل أن يضع مزيًدا من والمسافرين عبر الحدود، األ
 الضغط على سلسلة التوريد، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

تتزايد التكهنات بأن البنك المركزي الصيني سوف يخفف سياسته مرة 
أخرى، بعد تحرك مفاجئ في يوليو لخفض معدل متطلبات االحتياطي 

المزيد من الدعم للبنوك. وتعهدت القيادة العليا للحزب الشيوعي بتقديم 
الموجه لالقتصاد في اجتماع المكتب السياسي أواخر الشهر الماضي، 
مؤكدة التزامها بتثبيت أسعار السلع األساسية وتوفير إنفاق مالي أكثر 

 فاعلية في النصف الثاني.
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-

stories/2021/08/09/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-
%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-
%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88 

 
غولدمان يخفض توقعات الطلب على النفط في الصين مع  - 5

 ارتفاع إصابات دلتا

 11-08-2021 
خفض بنك االستثمار األميركي غولدمان ساكس توقعاته للطلب على 

المخاوف بشأن النفط للصين في الشهرين القادمين، مشيرا إلى تصاعد 
وقال البنك األميركي،   .19-تأثير الموجة القادمة من اإلصابات بكوفيد
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الذي قلص بالفعل توقعاته الشهر الماضي لطلب السوق الناشئة بسبب 
الساللة المتحورة دلتا، في مذكرة صادرة أمس الثالثاء إنه يتوقع حاليا 

 .تضرر الطلب بواقع مليون برميل يوميا في الصين
البنك قال إن التأثير الصافي من دلتا على توقعه للطلب العالمي لكن 

على النفط يظل معتدال وقلص توقعه للطلب في الشهرين القادمين إلى 
مليون برميل يوميا محققة في يوليو  98.4مليون برميل يوميا من  97.8

في الصين أسبوعه  19-ودخل أحدث ارتفاع لإلصابات بكوفيد .تموز
تفشي الساللة دلتا الشديدة العدوى في أكثر من عشر مدن  الرابع في ظل

 .يوليو تموز 20منذ 
وهبطت أسعار النفط اليوم األربعاء إذ يقلص محللون توقعاتهم للطلب 
على الوقود في الصين عقب فرض قيود على التنقل بسبب انتشار فيروس 

 .قودكورونا، مما يعادل أثر توقعات إيجابية للطلب األميركي على الو 
وكرر البنك قوله بأن حافز الصعود للنفط ينتقل إلى العرض من 
الطلب، إذ أنه يتوقع أن يأتي ارتفاع اإلنتاج في يوليو تموز من جانب 
منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( ودول متحالفة معها )أوبك+( أقل 

ويتوقع غولدمان انكماش عجز سوق النفط إلى مليون  .من التوقعات
يل يوميا في األسابيع المقبلة مع وصول تأثير دلتا إلى ذروة، لكنه برم

 .يتوقع أن تكون صدمة الطلب مؤقتة بينما يستمر نقص اإلمدادات
https://www.cnbcarabia.com/news/view/87127/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%

D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-
%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-

%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-
%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA- 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانيًا 
The World Economy in English and Polish: 
Gospodarka światowa w języku angielskim i polskim: 
6 - China's terrifying threat to West: 

HYPERSONIC missile facility to launch 23,000mph 

rockets 

Daily Express   Sebastian Kettley – 24/08/2021  
The world's most powerful wind tunnel has been constructed 

in China, with the ability to hit speeds of 23,000mph. The 
groundbreaking JF-22 facility in Beijing's Huairou district puts 
China decades ahead of the competition in the field of 
hypersonic tech research. According to Han Guilai, a researcher 
at the Chinese Academy of Sciences, the facility gives China a 
20 to 30 year lead on the West. 

Both the US and Russia are in the midst of a race to develop 
hypersonic missiles capable of deploying warheads with 
pinpoint precisions. 

These devastating weapons of mass destruction would fly 
into space at speeds many times the speed of sound before 
raining death and destruction upon their targets. 

China has joined the race with its newest wind tunnel facility, 
developing the ability to test aircraft from the bleeding edge of 
hypersonic research. 

According to reports in South China Morning Post, the 
facility can whip up wind speeds of up Mach 30 - 30 times the 
speed of sound. 

https://www.express.co.uk/
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© GETTYPresident Xi Jinping and a missile launch 

 
© CHINA SOUTH MORNING POSTChina's JF-22 wind 

tunnel in Beijing 
To put that into perspective, the Concorde only hit speeds 

of about Mach 2 or 1,350mph on a transatlantic flight from 
London to New York. 

The Chinese wind tunnel uses chemical explosions to 
produce a stream of high-speed wind, rather than mechanical 
compressors. 

The stream, in turn, generates powerful shockwaves and 
pressures comparable to the extremities experienced by 
missiles and other high-speed weaponry. 

Professor Han compared flying in such conditions to 
swimming in mud. 

When aircraft reach supersonic speeds, their surfaces can 
reach temperatures of 10,000C (18,032F). 

At such temperatures, the bonds holding molecules of air 
together begin to break. 

Professor Han said: "This air is no longer the air we breathe 
in. 

"The flying vehicle we study is like swimming in mud." 

https://www.msn.com/en-gb/news/world/china-s-terrifying-threat-to-west-hypersonic-missile-facility-to-launch-23-000mph-rockets/ar-AAND6pD?ocid=winp1taskbar&fullscreen=true#image=1
https://www.msn.com/en-gb/news/world/china-s-terrifying-threat-to-west-hypersonic-missile-facility-to-launch-23-000mph-rockets/ar-AAND6pD?ocid=winp1taskbar&fullscreen=true#image=2
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The world's biggest wind tunnel is presently found in 
Mountain View, California. 

However, that facility is not capable of simulating supersonic 
wind speeds. 

Instead, America's most powerful research facility is found 
just outside Buffalo, New York. 

The facility is known as the Large Energy National Shock 
tunnels (LENS) and is used by NASA to test rocket and 
spacecraft designs. 

According to Professor Han, China's new facility has a 
power output of about 15 gigawatts - about 70 percent of the 
world's biggest hydroelectric dam, the Three Gorges Dam in 
Sichuan province. 

Chinese officials have claimed the new facility is not 
intended for testing weapons. 

 
© EXPRESSChina's military power infographic 

https://www.msn.com/en-gb/news/world/china-s-terrifying-threat-to-west-hypersonic-missile-facility-to-launch-23-000mph-rockets/ar-AAND6pD?ocid=winp1taskbar&fullscreen=true#image=3


  M E A K-Weekly Economic Report                            م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 20ــ 

 
© GETTYChinese tourists watching a nuclear warhead 
Instead, Jiang Zonglin, head of the project, told China 

Central Television the JF-22 wind tunnel will focus on the 
country's "space aircraft system". 

China has been ramping up its operations in low-Earth orbit 
and beyond, with a recently launched crewed space station and 
missions to the Moon and Mars. 

But the country has also been pursuing supersonic-grade 
technology for some time now. 

In 2018, Mike Griffin, the undersecretary for research and 
engineering at the US Department of Defense, warned China 
has already carried out 20 times more supersonic weapons 
tests than the US has in the last decade. 

The technology is also being pursued by Russia, with 
Kremlin considering hypersonic weapons a "priority". 

President Vladimir Putin said last year: "While developing 
their anti-ballistic missile system, the Americans wanted to 
upset this strategic stability and balance thinking that if they 
created a missile defence umbrella, then the other side wouldn't 
be able to respond adequately if they use nuclear weapons. 

"However, after having developed these modern systems, 

https://www.msn.com/en-gb/news/world/china-s-terrifying-threat-to-west-hypersonic-missile-facility-to-launch-23-000mph-rockets/ar-AAND6pD?ocid=winp1taskbar&fullscreen=true#image=4
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including those which easily evade any anti-missile ballistic 
system, we maintain this strategic stability and strategic 
balance. "It is essential not only for us, but also for global 
security." 

The development of supersonic rockets, for instance, could 
help cut down the time and cost of space travel. 

Supersonic aircraft could also drastically cut the time spent 
on intercontinental flights. 

NASA is presently working on experimental technology that 
could revolutionise supersonic flight with the "quiet" X59 jet. 

China's terrifying threat to West: HYPERSONIC missile facility to launch 
23,000mph rockets (msn.com) 

 
7 - Dirty Little Environmental Secrets We Don't Dare To 

Mention 
 األسرار البيئية الصغيرة القذرة التي ال نجرؤ على ذكرها

 ساعات 3قبل  -كتاب التلغراف 
نعم، حتى تلك الطاولة الوردية العمالقة  -البطاقات على الطاولة 

خرجوا لمنع حركة المرور في  Extinction Rebellionالمتظاهرين 
 لدينا جميًعا أسرارنا البيئية القذرة. -ويست إند بلندن 

هذه هي الطبيعة المستهلكة ألنماط الحياة الغربية لدرجة أنه من 
حول المناخ وتجنب أن تكون منافًقا. لكن البعض المستحيل عمليا التبشير 

 شق هوة أوسع بين ما يقولونه وما يفعلونه أكثر من غيرهم.
هذا األسبوع بأنها  Extinction Rebellionاعترفت إحدى مؤسسي 

ال تزال تقود سيارة تعمل بالديزل )كان نقل أطفالها إلى لعبة الركبي في 

https://www.express.co.uk/news/science/1471969/nasa-concorde-2-supersonic-jet-x59-quiet-sonic-boom-timelapse-video-scn
https://www.express.co.uk/news/science/1471969/nasa-concorde-2-supersonic-jet-x59-quiet-sonic-boom-timelapse-video-scn
https://www.msn.com/en-gb/news/world/china-s-terrifying-threat-to-west-hypersonic-missile-facility-to-launch-23-000mph-rockets/ar-AAND6pD?ocid=winp1taskbar
https://www.msn.com/en-gb/news/world/china-s-terrifying-threat-to-west-hypersonic-missile-facility-to-launch-23-000mph-rockets/ar-AAND6pD?ocid=winp1taskbar
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لقدم هو العذر(. كما تعرضت الدكتورة عطلة نهاية األسبوع وتركيبات كرة ا
عاًما ، النتقادات لقيامها سابًقا برحلة إلى كوستاريكا  49جيل برادبروك ، 

 .2016في عام 
"لقد فعلت الكثير من األشياء الجيدة" ، هكذا قال الدكتور برادبروك 

 تفاخًرا متواضًعا أمام المحاور ، "لكنني أيًضا ال أفهمها على ما يرام."
No doubt eco-warrior Prince Harry similarly excused himself 

this week when it emerged he took a two-hour flight by private 
jet back to California after taking part in a charity polo match in 
Aspen, Colorado. 

And then there are the senior members of Britain’s COP26 
delegation: spokeswoman Allegra Stratton (who recently 
advised the nation to stop rinsing their plates before they go in 
the dishwasher) and president Alok Sharma who have both 
confessed to also still owning polluting diesels. 

When the global climate conference convenes at the 
Scottish Event Conference at the beginning of November, they 
may wish to park around the corner. 

‘I own approximately 607 reusable water bottles’ 
Bryony Gordon 

 
© Provided by The TelegraphBryony Gordon 
I have reusable water bottles that feature cups, reusable 

water bottles featuring designer prints, and reusable water 
bottles that claim to be self cleaning. Another reusable water 

https://www.msn.com/en-gb/entertainment/celebrity/the-dirty-little-eco-secrets-we-dare-not-mention/ar-AANHgOv?ocid=winp1taskbar&fullscreen=true#image=2
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bottle came with healing crystals at the bottom of it – a gift that 
promptly went to the back of the cupboard.  

Pre-pandemic, I was very good at using my reusable water 
bottles, but I am afraid to say that I am now horribly out of 
practise, so long has it been since I have left the house on a 
regular basis. Now, I get to the train station, feel thirsty, and 
picture the hundreds of thousands of reusable water bottles – 
inside my kitchen cupboard. Doh!  

Do I push on through the thirst and save the planet, or cave 
to my dehydration and buy a plastic bottle? I’m ashamed to say, 
it is often the latter. 

‘I like a bath filled to the brim’ 
Gyles Brandreth 

 
© Provided by The TelegraphGyles Brandreth - Andrew 

Crowley 
In the Eighties we bought a diesel-fuelled Mercedes 

because the government told us petrol was bad and diesel was 
good. When they changed their minds we did their bidding again 
and now have a Tesla. It looks good and I like to think it sends 
out the right signal, but I am ashamed to admit we are frightened 
of going on a journey of any length in case we can’t find 
anywhere to recharge it at the other end. So that’s my first 
guilty secret: I boast about my Tesla while secretly getting from 
A to B in diesel-fuelled black cabs. 

https://www.msn.com/en-gb/entertainment/celebrity/the-dirty-little-eco-secrets-we-dare-not-mention/ar-AANHgOv?ocid=winp1taskbar&fullscreen=true#image=3
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And now I’ve started, I'd better finish. I am still taking a bath 
– yes, a proper, deep one where the water rises to the brim and 
(if I’m a bit boisterous with the loofah) spills over onto the 
bathroom floor. And, yes, I am still getting The Daily 
Telegraph delivered to the door – by a “paper guy” on a 
motorbike. Well, for heaven’s sake, I am 73. 

‘I keep the heating on all year’ 
Kathy Lette 

 
© Provided by The TelegraphKathy Lette 
I recycle everything – plastic, paper, yogurt pots, jokes, 

husbands… (although I still love both my ex-husbands, 
obviously). I make amends for flights by planting trees. I buy 
second-hand clothes. I always pack the same water bottle. But 
I have one big environmental fail: I hate being cold. 

Growing up in Australia, I was not prepared for the British 
winter – I took my first gulp of London air and chipped a tooth. 
Since then, I’ve been unable to survive without the central 
heating on tropical-high. Occasionally, even in the summer. 
Now you know why I’m such a smoking hot babe! Just let me 
grab my thermals before you exile me to social Siberia. 

Kathy Lette is the author of 14 novels and writes a travel 
column for The Daily Telegraph called Carpe Diem 

‘I ride a diesel lawnmower’ 
William Sitwell 

https://www.msn.com/en-gb/entertainment/celebrity/the-dirty-little-eco-secrets-we-dare-not-mention/ar-AANHgOv?ocid=winp1taskbar&fullscreen=true#image=4
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© Provided by The TelegraphWilliam Sitwell 
“Busted!” I gleefully exclaimed as I read about eco-warrior 

Gail Bradbrook’s admission that she drives a diesel 4x4… as, 
of course, do I; how else am I to plough the remote roads and 
lanes of Somerset? But it’s not such a dirty secret as the bottle 
of water I have at my desk: Acqua Panna, Italy’s finest, clear 
water that I simply must have to hydrate my creaking limbs.  

Then there’s the Aga, which is blissfully on all the time, 
along with a second Neff which gives us a little more precision. 
Oh, and the tumble dryer, because we need it for the scale of 
washing that goes on in our house and we can’t rely on the 
weather to dry stuff outside. And of course there’s the 
Nespresso machine and its glorious capsules. Apart from that 
I’m as green as the green lawn (which, obviously, I mow with 
my diesel ride-on…) 

‘I keep the home fires burning’ 
Marina Fogle 

 
© Provided by The TelegraphMarina Fogle 
We drive an electric car, we switched our old oil boiler for a 

heat pump, we consume less – plastic, Sellotape, soap – and 
even our four dishwashers are more efficient than washing the 
same volume by hand. What I haven’t yet been able to 
compromise on is our fire, which burns for much of the winter, 

https://www.msn.com/en-gb/entertainment/celebrity/the-dirty-little-eco-secrets-we-dare-not-mention/ar-AANHgOv?ocid=winp1taskbar&fullscreen=true#image=5
https://www.msn.com/en-gb/entertainment/celebrity/the-dirty-little-eco-secrets-we-dare-not-mention/ar-AANHgOv?ocid=winp1taskbar&fullscreen=true#image=6
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belching smoke out into the environment I’m so hell bent on 
protecting.  

The thing is, I’ve found alternatives for my other sacrifices, 
but a fire… it becomes the focal point of the house; the children 
hang off the fender; our dog Storm battles for a spot close to its 
embers. My grandmother, who for the last years of her life lived 
on her own, used to say her fire was company. And as the days 
get shorter, I’ll enjoy every moment of it. 

Marina Fogle co-presents the As Good As It Gets podcast 
‘I’m an incompetent recycler’ 
Jan Etherington 

 
© Provided by The TelegraphJan Etherington - Tony 

Buckingham 
I’ve got an old petrol car and a senior dog, who, when he 

lies on his back and relaxes his sphincter muscle, probably 
emits more methane gas than a herd of Friesians – but I try 
really hard with recycling. Much of the time, however, the 
instructions on what goes in which bin are about as clear and 
consistent as the Government’s Covid rules. 

My husband just about manages to put newspapers in the 
blue bin and twigs in the brown one, but show him an empty 
food container or a light bulb and there’s barely a pause before 
it’s lobbed into landfill – or the grey bin, as it’s known around 
here. 

https://www.msn.com/en-gb/entertainment/celebrity/the-dirty-little-eco-secrets-we-dare-not-mention/ar-AANHgOv?ocid=winp1taskbar&fullscreen=true#image=7
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Recycling collection day finds me upended in said bin, like 
a woman possessed, flinging items up in the air, yelling “This is 
clean tin foil! You screw it up, tennis ball size – like this – and 
put it in the blue bin!” 

Forget infidelity, gambling and drink. I believe “recycling 
incompatibility” may be grounds for divorce. Or I could put him 
in landfill. 

Have you got your own eco-secret you feel guilty about? 
Tell us in the comments section below 

Sign up to the Front Page newsletter for free: Your essential 
guide to the day's agenda from The Telegraph - direct to your 
inbox seven days a week. 

The dirty little eco-secrets we dare not mention (msn.com) 
 
8 - History's most notorious assassinations 

 StarsInsider  Stars Insider – 24/08/2021  

 1 of 32 Photos in Gallery © Getty Images 
Assassinations have been carried out since antiquity. Just 

look at how many Roman emperors fell victim to the sword, 
knife, or poison. In fact, most assassinations are politically 
motivated, with presidents, prime ministers, and members of 
royalty all having been targeted throughout history. But some 
killings remain senseless and inexplicable, those of musicians 
for example, or advocates for peace and equality. 

https://www.telegraph.co.uk/customer/secure/newsletter/?urlPath=front-page&WT.mc_id=tmgoff_syndicate_main_newsletter-signup-Front-Page&utm_source=tmgoff&utm_medium=tmgoff_syndicate&utm_content=main_newsletter-signup&utm_campaign=tmgoff_syndicate_main_newsletter-signup-Front-Page
https://www.telegraph.co.uk/customer/secure/newsletter/?urlPath=front-page&WT.mc_id=tmgoff_syndicate_main_newsletter-signup-Front-Page&utm_source=tmgoff&utm_medium=tmgoff_syndicate&utm_content=main_newsletter-signup&utm_campaign=tmgoff_syndicate_main_newsletter-signup-Front-Page
https://www.telegraph.co.uk/customer/secure/newsletter/?urlPath=front-page&WT.mc_id=tmgoff_syndicate_main_newsletter-signup-Front-Page&utm_source=tmgoff&utm_medium=tmgoff_syndicate&utm_content=main_newsletter-signup&utm_campaign=tmgoff_syndicate_main_newsletter-signup-Front-Page
https://www.msn.com/en-gb/entertainment/celebrity/the-dirty-little-eco-secrets-we-dare-not-mention/ar-AANHgOv?ocid=winp1taskbar
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Click through for a gruesome timeline of victims of 
assassinations, and the murderers that hit their mark. 

Assassination of Julius Caesar, 44 BCE 

 2 of 32 Photos in Gallery 
© Getty Images  
He wasn't the first Roman emperor to die a violent death, 

nor was he the last. But the assassination on March 15, 44 
BCE of Gaius Julius Caesar is one of the most notorious 
murders in Roman history. He was stabbed by senators 23 
times, with at least 60 party to the conspiracy, including Marcus 
Junius Brutus, Gaius Cassius Longinus, and Decimus Junius 
Brutus. 

Assassination of Thomas Becket, 1170 

 3 of 32 Photos in Gallery 
© Getty Images  
The assassination of Thomas Becket, the Archbishop of 

Canterbury, in Canterbury Cathedral on December 29, 1170 
changed the course of British history. He was murdered by 
knights loyal to King Henry II and his death sent shock waves 
throughout medieval Europe. Soon after his demise, Becket was 
canonized by Pope Alexander III and quickly became a popular 
cultist figure for the remainder of the Middle Ages. 

https://www.starsinsider.com/lifestyle/428063/the-worst-crimes-in-history
https://www.starsinsider.com/travel/465838/marvel-at-these-mesmerizing-roman-mosaics
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Assassination of Abraham Lincoln, 1865 

 4 of 32 Photos in Gallery 
© Getty Images  
Abraham Lincoln, the 16th president of the United States, 

was shot and mortally wounded on April 14, 1865 at Ford's 
Theatre in Washington, D.C. by Confederate sympathizer John 
Wilkes Booth. The president died the following day. Twelve 
days later, Booth was shot and killed by Union Army forces. 

Assassination of Empress Elisabeth of Austria, 1898 

 5 of 32 Photos in Gallery 
© Getty Images  
Empress Elisabeth of Austria, affectionately known as Sisi, 

was Empress of Austria and Queen of Hungary by marriage to 
Emperor Franz Joseph I. On September 10, 1898 while on a 
visit to Geneva in Switzerland, she was assassinated by Luigi 
Lucheni, an Italian anarchist, who stabbed her in the heart. 
Later sentenced to life imprisonment (capital punishment had 
been abolished in Geneva), Lucheni was found hanged in his 
cell on October 19, 1910. 

Assassination King Carlos I, 1908 

https://www.starsinsider.com/travel/470705/a-view-of-vienna
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 6 of 32 Photos in Gallery 
© Getty Images  
King Carlos I of Portugal and his son and heir Luís Filipe 

were both shot and killed on February 1, 1908 in Lisbon's 
Terreiro do Paço by two republican activists: Alfredo Luís da 
Costa and Manuel Buíça. The late monarch's younger son, 
Manuel, was proclaimed King of Portugal a few days later. The 
two assassins both died in the aftermath of the attack. The 
assassination proved the opening salvo in Portugal's move 
towards becoming a republic. Indeed, Manuel II was Portugal's 
last king, fleeing into exile during the 5 October revolution of 
1910. 

Assassination of Archduke Franz Ferdinand, 1914 

 7 of 32 Photos in Gallery 
© Getty Images  
On June 28, 1914, a Bosnian Serb, Gavrilo Princip, 

assassinated Archduke Franz Ferdinand and his wife Sophie, 
Duchess of Hohenberg, in Sarajevo. The act itself was callous 
enough, but it's what happened next that makes this killing truly 
momentous. After the shooting, Princip and his accomplices 
were arrested and implicated as a nationalist secret society, 
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which initiated the July Crisis and led directly to the outbreak of 
the First World War. Princip is pictured being detained minutes 
after the assassination. He would die in prison in 1918 of 
tuberculosis. 

Assassination of the Romanov family, 1918 

 8 of 32 Photos in Gallery 
© Getty Images  
On the night of July 16–17, 1918, the Russian Imperial 

Romanov family (Emperor Nicholas II, his wife Empress 
Alexandra, and their five children: Olga, Tatiana, Maria, 
Anastasia, and Alexei) were shot to death by Bolshevik 
revolutionaries in Ipatiev House, a merchant's residence in 
Yekaterinburg where they had been detained. Pictured is the 
room in which they were assassinated. 

Assassination of Michael Collins, 1922 

 9 of 32 Photos in Gallery  
© Getty Images  
Irish revolutionary, soldier, and politician Michael Collins was 

shot and killed in an ambush by anti-Anglo-Irish Treaty forces 
on August 22, 1922 at Bealnablath in County Cork, Ireland. 
Some 500,000 people attended his funeral in Dublin. 
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Assassination of Federico García Lorca, 1936 

 10 of 32 Photos in Gallery  
© Getty Images  
One of Spain's foremost poets and playwrights of the 20th 

century, Federico García Lorca was deliberately targeted and 
killed by Nationalist forces at the beginning of the Spanish Civil 
War, on August 18, 1936 in Granada. His remains have never 
been found. 

Assassination of Leon Trotsky, 1940 

 11 of 32 Photos in Gallery  
© Getty Images  
Ukrainian-Russian Marxist revolutionary Leon Trotsky met 
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a grisly end after being attacked by an ice pick wielded 
by  Ramón Mercade on August 21, 1940 in Mexico City. 
Mercade was a Spanish communist and probable agent of 
Soviet leader Joseph Stalin. He served 19 years and 8 months 
in Mexican prisons for the murder, dying a free man in 1978. 
Pictured is the coffin of Trotsky. 

Assassination of Reinhard Heydrich, 1942 

 12 of 32 Photos in Gallery © Getty Images  
The most high-profile assassination of a senior Nazi official 

took place in Prague on May 22, 1942 when Reinhard Heydrich 
was attacked by Czechoslovak resistance operatives Jozef 
Gabčík and Jan Kubiš. Heydrich died of the injuries sustained 
on June 4, 1942. Nazi reprisals were swift and deadly. Hitler 
ordered an attack on the village of Lidice, where 199 men were 
killed, 195 women were deported to Ravensbrück concentration 
camp, and 95 children taken prisoner. Gabčík and Kubiš, 
together with co-conspirators, died in a gun battle inside 
Prague's Church of St. Cyril and St. Methodious. Pictured is the 
bomb-damaged shell of Heydrich's car. 

Assassination of Mahatma Gandhi, 1948 

 13 of 32 Photos in Gallery 
© Getty Images  
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On January 30, 1948 in New Delhi, Mahatma Gandhi was 
shot and killed by Hindu extremist Nathuram Godse, who 
objected to Gandhi's tolerance for Muslims. Godse was hanged 
on November 15, 1949 for the assassination. 

Assassination of John F. Kennedy, 1963 

 14 of 32 Photos in Gallery © Getty Images  
The most infamous political assassination in world history 

took place on November 22, 1963 when US President John F. 
Kennedy was shot and killed in Dallas, Texas. Lee Harvey 
Oswald was accused of his murder. 

Assassination of Lee Harvey Oswald, 1963 

 15 of 32 Photos in Gallery © Getty Images  
Kennedy's assassination shocked the world. But just two 

days later, Oswald himself was fatally shot by Jack Ruby as he 
was being escorted into Dallas County Jail. To this day doubts 
circulate as to whether Oswald was acting alone or if he was 
part of a wider conspiracy. Ruby, meanwhile, died in prison in 
1967. 

History's most notorious assassinations (msn.com) 
 

 

 

 

https://www.msn.com/en-gb/news/world/history-s-most-notorious-assassinations/ss-AALHj0O?ocid=winp1taskbar
http://www.telegraph.co.uk/
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9 - Germany's SPD takes shock poll lead as race to 

succeed Angela Merkel tightens 

 The Telegraph Justin Huggler – 24L08L2021 

 
The race to succeed Angela Merkel as German chancellor 

tightened dramatically on Tuesday as the centre-Left Social 
Democrats (SPD) took a shock lead in opinion polls. 

With five weeks to go until Germany votes in general 
elections, the SPD overtook Mrs Merkel’s Christian Democrat 
party (CDU) to take the lead with 23 per cent support. 

That could put Olaf Scholz, the SPD candidate, on course 
to pull off a stunning victory and seize control of the chancellery 
at next month’s elections. 

The CDU was a close second on 22 per cent, while the 
Green Party came third with 18 per cent in the poll by the Forsa 
institute. 

The poll findings are alarming news for the CDU and its 
candidate to succeed Mrs Merkel, Armin Laschet, who appeared 
on course for an easy victory until last month. 

Mr Laschet has seen his party’s support collapse, falling by 
eight points in just five weeks since he was filmed laughing 
during a sombre tribute to victims of last month’s devastating 
floods in western Germany. 

The findings are also devastating for the German Green 
Party and its candidate for chancellor, Annalea Baerbock. The 

https://www.telegraph.co.uk/news/2021/04/24/armin-laschet-merkels-party-revolt-against-chosen-successor/
http://www.telegraph.co.uk/
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Greens briefly led the polls in the spring and the election looked 
set to be a two-way race between them and the CDU. 

 © Provided by The TelegraphOlaf Scholz - AP 
However, a series of gaffes and scandals surrounding Ms 

Baerbock has seen the party’s support evaporate since those 
heady days, falling by ten points. 

Mr Scholz looks set to be the big winner if the latest polls 
are right. Traditionally the SPD was one of Germany’s two main 
parties together with the CDU, and it is the only other party to 
have provided a postwar chancellor. 

But until a couple of months ago the SPD was written off by 
most political pundits in Germany as a shadow of its former self. 

Political comeback 
As recently as June 30, it was struggling in third place on 

just 14 per cent in the polls, behind the CDU on 30 per cent 
and the Greens on 20 per cent. 

AdJoinPouch.com 
Since then the party has pulled off one of the more 

remarkable political comebacks of recent years even as the 
CDU and the Greens have faltered. 

While the SPD briefly took the lead in rival surveys in 2017, 
this is the first time the party has led the prestigious Forsa poll 
since 2006. 

Senior figures within the party and political analysts agree 
the SPD comeback is almost entirely down to Mr Scholz, 

https://www.msn.com/en-gb/news/other/germany-s-spd-takes-shock-poll-lead-as-race-to-succeed-angela-merkel-tightens/ar-AANHdL4?ocid=winp1taskbar&fullscreen=true#image=2
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currently vice-chancellor and finance minister in Mrs Merkel’s 
coalition government. 

 Relying on Scholz 
Mr Scholz consistently outpolls his rivals when Germans are 

asked who they would vote for if Germany had a US-style 
presidential system, and is more popular than his party. 

“We are clearly relying on Olaf Scholz,” Lars Klingbeil, the 
party campaign manager said recently. “He is the right man for 
Germany.” 

 © Provided by The TelegraphArmin Laschet - AP 
It is a personal comeback for Mr Scholz every bit as 

remarkable as his party’s. In 2019 he ran for the SPD 
leadership only to be defeated by two hard-Left candidates in 
a Momentum-style takeover of the party. 

The shift left was unpopular with voters and seemed to have 
doomed the SPD to political oblivion. However, Norbert Walter-
Borjans and Saskia Esken, the joint leaders who defeated Mr 
Scholz, concluded they could not win an election and recalled 
him to run as the party’s candidate for chancellor. 

His success since then has been largely down to not making 
any mistakes. He used to be considered so boring he was 
nicknamed “the Scholzomat”. 

But as Mr Laschet and Ms Baerbock’s campaigns have 
imploded his air of quiet reliability has come to be seen as an 
asset. Also, he has not been filmed laughing in the background 

https://www.msn.com/en-gb/news/other/germany-s-spd-takes-shock-poll-lead-as-race-to-succeed-angela-merkel-tightens/ar-AANHdL4?ocid=winp1taskbar&fullscreen=true#image=3
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as Germany’s president paid his respects to flood victims, as 
Mr Laschet was. 

Instead, he is seen by many Germans as a steady pair of 
hands with a track record as finance minister, and someone 
who will not embarrass the country. 

It remains to be seen if he can translate that support into 
victory at the ballot box next month. 

Sign up to the Front Page newsletter for free: Your essential 
guide to the day's agenda from The Telegraph - direct to your 
inbox seven days a week. 

Germany's SPD takes shock poll lead as race to succeed Angela Merkel 
tightens (msn.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.telegraph.co.uk/customer/secure/newsletter/?urlPath=front-page&WT.mc_id=tmgoff_syndicate_main_newsletter-signup-Front-Page&utm_source=tmgoff&utm_medium=tmgoff_syndicate&utm_content=main_newsletter-signup&utm_campaign=tmgoff_syndicate_main_newsletter-signup-Front-Page
https://www.telegraph.co.uk/customer/secure/newsletter/?urlPath=front-page&WT.mc_id=tmgoff_syndicate_main_newsletter-signup-Front-Page&utm_source=tmgoff&utm_medium=tmgoff_syndicate&utm_content=main_newsletter-signup&utm_campaign=tmgoff_syndicate_main_newsletter-signup-Front-Page
https://www.telegraph.co.uk/customer/secure/newsletter/?urlPath=front-page&WT.mc_id=tmgoff_syndicate_main_newsletter-signup-Front-Page&utm_source=tmgoff&utm_medium=tmgoff_syndicate&utm_content=main_newsletter-signup&utm_campaign=tmgoff_syndicate_main_newsletter-signup-Front-Page
https://www.msn.com/en-gb/news/other/germany-s-spd-takes-shock-poll-lead-as-race-to-succeed-angela-merkel-tightens/ar-AANHdL4?ocid=winp1taskbar
https://www.msn.com/en-gb/news/other/germany-s-spd-takes-shock-poll-lead-as-race-to-succeed-angela-merkel-tightens/ar-AANHdL4?ocid=winp1taskbar
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
 2021 -2022مالمح األداء االقتصادي للدول العربية  - 10

 2021, 17 أغسطس السوري الصناعي  –خاص 
أصدر صندوق النقد العربي في شهر تموز الماضي تقرير آفاق 

. وأشار التقرير إلى أن  2022-2021خالل الفترة  العربي االقتصاد
بداية  2020خالل النصف الثاني من عام  االقتصاد العالمي شهد 

،السيما  19-التعافي التدريجي من التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد
في ظل تسارع عمليات إنتاج اللقاحات وبدء حمالت تلقيح السكان في 

رفعت المؤسسات الدولية تقديراتها  مختلف دول العالم. بناء عليه
إلى ما يتراوح بين  2021لمستويات النمو االقتصادي المتوقع خالل عام 

في المائة وسط مسارات متباينة للتعافي االقتصادي تقودها  6إلى  4.5
وحسب التقرير تشير  .بعض االقتصادات الكبرى على مستوى العالم

ى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على إل التقديرات في أسواق النفط الدولية 
بما يدعم التعافي  2021مليون برميل في اليوم خالل عام  6النفط بنحو 

المرتقب لألنشطة االقتصادية وهو ما سيعمل إلى جانب استمرار العمل 
 .على زيادة أسعاره في األسواق الدولية” أوبك+“باتفاق 

انكماش االقتصادات  وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا أسفرت عن
،كنتيجة النكماش كل من  2020في المائة في عام  4.8بنسبة  العربية 

في المائة، والمستوردة له  5.7االقتصادات العربية المصدرة للنفط بنسبة 
في المائة. من المتوقع تعافي االقتصادات العربية بداية من  2.8بنسبة 

من تواصل عمليات  من تداعيات جائحة كورونا مستفيدة 2021عام 
التلقيح عالميا وإقليميا ، ومن تعافي الطلب الخارجي، وتحسن مستويات 
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الثقة، وتعافي أسواق النفط العالمية، ومن تواصل وتيرة اإلصالح 
الهيكلية وضمان االنضباط المالي  االختالالتاالقتصادي لتجاوز 

العربية كذلك  واالستدامة المالية. إضافة إلى ما سبق ستستفيد االقتصادات
من تواصل السياسات التيسيرية  2021خالل أفق التوقع خالل عام 

المحفزة للنمو والتشغيل ومن حزم الدعم المالي المقدمة السيما من قبل 
الدول العربية التي يتوفر لديها حيز مالي مواتي والتي حرصت خالل عام 

تخفيف من على مد العمل بعدد من اإلجراءات التي من شأنها ال 2021
تبعات الجائحة على األسر والشركات وهو ما رفع من قيمة حزم التحفيز 
المتبناة من قبل الدول العربية منذ بداية الجائحة وحتى النصف األول من 

 .مليار دوالر 344 إلى نحو  2021من عام  –تموز  –شهر يوليو 
نمو  –حسب التقرير  –  استنادا إلى ما سبق من المتوقع 

في المائة، فيما يتوقع ارتفاع  2.9بنسبة تقارب  ادات العربية االقتص
مع تواصل تعافي  2022في المائة في عام  3.6معدل النمو إلى 

االقتصاد العالمي والتجارة الدولية ونجاح حمالت التلقيح عالميا وإقليميا. 
، من المتوقع نمو مجموعة الدول العربية صدرة للنفط  فيهذا االطار 

في المائة العام الجاري وارتفاع معدل نمو دول 2.8قارب بنسبة ت
في المائة العام المقبل في ظل التحسن النسبي في  3.5المجموعة إلى 

كميات اإلنتاج النفطي وأسعاره في األسواق الدولية، والتعافي الجزئي 
 .للنشاط االقتصادي في القطاعات غير النفطية

للنفط، فمن المتوقع كما ورد في  أما مجموعة الدول العربية المستوردة
في المائة العام الجاري، ومواصلة  2.9تسجيلها لنمو بحدود  التقرير 

في المائة العام  3.8معدل نمو دول المجموعة االرتفاع إلى مستوى 



  M E A K-Weekly Economic Report                            م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 41ــ 

المقبل، بفعل عدد من العوامل يأتي على رأسها تحسن الطلب الخارجي 
د من االصالحات قدما في تنفيذ العدي ومضي دول المجموعة 

كذلك يتوقع التقرير  .الداخلية والخارجية االختالالتالحتواء  الضرورية 
بالدول العربية كمجموعة خالل عامي  أن يتأثر المستوى العام لألسعار 

 19-بتواصل اآلثار الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد 2022و 2021
سعار العالمية للمواد وتأثيراتها المباشرة على سالسل اإلنتاج والتوزيع واأل

الغذائية األساسية والمواد األولية وبشكل خاص النفط، إضافة إلى أثر 
على النشاط االقتصادي ومستويات العرض  االجراءات الصحية المتبناة 

عالوة على ما سبق من المتوقع أن يساهم التخفيف التدريجي  .والطلب
وزيادة مستويات األجور للقيود واالنتعاش التدريجي للنشاط االقتصادي 

في زيادة مستويات الطلب في بعض الدول العربية خالل أفق التوقع، 
وهو ما قد يولد ضغوطًا في بعض الدول العربية. كما يتوقع أن يتأثر 
المستوى العام لألسعار بالضغوط التي يتعرض لها سعر صرف العملة 

ت من النقد المحلية في بعض الدول العربية كنتيجة لتراجع المتحصال
األجنبي. إضافة إلى توقع تأثر المستوى العام لألسعار بأثر التقلبات 
المناخية على المحاصيل الزراعية في بعض الدول العربية، األمر الذي 

 .يوثر على حجم المعروض من بعض السلع الغذائية
في ضوء التطورات السابقة، يتوقع التقرير بقاء معدل التضخم في 

بالمائة،  11يبلغ نحو  2021ة عند مستوى مرتفع خالل عام الدول العربي
 .في المائة  6.1ليصل إلى نحو  2022بينما يتوقع تراجعه خالل عام 

https://alsenaee.com/service/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%ad-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-
%d9%84%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-
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%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-202/ 

 
 

برج خور دبي اعلى بناء على سطح االرض تحفـة االمارات  - 11
 الجديدة...

العمالق اإلماراتي الجديد  Dubai creek towerبرج خور دبي  ️��
 75يبدأ في الظهور على سطح األرض بعد االنتهاء من أساساته بعمق 

 متر استمرت لعام ونصف في التنفيذ.
البرج الذي سينتزع من أخيه برج خليفة لقب أعلى بناء شيده ️��

اإلنسان على سطح األرض بعد اكتماله. فبمجرد انتهائه سوف تحطم 
رة أخرى بأعلى بناء شيده اإلنسان في التاريخ، بعد دبي الرقم القياسي م

 أن قامت بذلك مسبقًا من خالل برج خليفة.
صممـه المهندس اإلسبــاني سانتيـاجو كاالترافا سطح مـراقبة يلتف ️��

ألف طن من األسـمنت  ١٢٠درجة في أعلى البرج، كما تغطي  360لـ
 ألف طـن من الفوالذ المسلح. ١٨دعـامات البـرج التـي استـخدم فيها 

استوحي تصميمه من زهرة الزنبق واللمسات الشرقية التقليدية ️��
 للمآذن العربية.
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المطور العقاري هو "إعمار" والشركه المنفذه هي العمالق الصيني ️��
"China state.بتكلفه مبدئيه تبلغ مليار دوالر " 

متر ليكون اول بناء علي سطح  1100البرج الجديد ارتفاعه ️��
األرض يتجاوز ارتفاعه الكيلو متر الواحد األمر الذي استدعى تثبيت 

 البرج باألسالك للتغلب على الجاذبية والرياح.
بينما يـثبت ويرتبط البرج باألرض بكابـالت على شكل الزنبق، ️��

 كم من الكابالت. ١١٠برعم الزهرة بـ
وأعلنت شركة "إعمار" تـكلفة برج خور دبي، حيث تبلغ مليار ️��

 دوالر 
يعد برج خور دبي معلمًا سياحيًا يعكس األفق العمراني إلمارة ️��

دبي، فضاًل عن كونه صرحًا ثقافيًا وعمرانيًا يـجمع كاًل من فـن العمـارة 
ن التصـميم الحـديث، محـاكيًا الـتنـوع الثقافي والترفيه لسكان اإلسـالمية وفـ

 دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تم االنتهاء من صّب األساسات الخرسانية للبرج، التي بدأت في ️��

ألف متر مكعب من  50. وشملت األعمال صّب 2017سبتمبر 
برج  ألف طن، أو ما يعادل وزن  120اإلسمنت، بوزن يصل إلى نحو 

ألف طن من الفوالذ المسلح  16في كندا، كما تم استخدام نحو « سي إن»
 «.برج إيفل»في الدعامات، بما يزيد قلياًل على ضعف وزن 

وتولى المهندس المعماري اإلسباني السويسري، سانتياغو كاالترافا ️��
درجة  360فالس، الذي حرص على أن يكون للبرج سطح مراقبة يلتف 

 «.حدائق بابل المعلقة»الً عن تصميم داخلي مستوحى من في أعاله، فض
تحفة هندسية بكل المعايير والمقاييس « برج خور دبي»ويعد ️��
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العمرانية، إذ سيضم منصات تمثل حدائق لكبار الشخصيات تعكس 
أجواءها حدائق بابل المعلقة، التي كانت إحدى عجائب الدنيا السبع في 

 العالم القديم.
facebook.com/110336053663568/posts/30169378452779https://www.

3/ 

 
 

األردن: سوريا ستحصل على غاز وكهرباء مقابل تسهيل  - 12
 استجرار الغاز المصري للبنان عبر أراضيها

:10.09.2021   Reuters 

 على RT تابعوا
أعلن األردن عن "إمكانية حصول سوريا على الغاز والكهرباء، 

ماليا"، مقابل تسهيل مشروع استجرار الغاز المصري إلى "وليس مردودا 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP263gIw8J0c
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 ."لبنان عبر أراضيها
وكشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية األردنية هالة زواتي، في حديث 
لقناة "الحرة"، ان "مباحثات تجري مع الواليات المتحدة لتجنب عقوبات 

همة التي قانون قيصر"، معلنة ان "هذا الموضوع كان أحد المواضيع الم
بحثها الملك األردني عبدهللا خالل زيارته األخيرة للواليات المتحدة، أي 
مساعدة لبنان في محنة الطاقة وتسهيل اإلجراءات الالزمة بهذا 
الخصوص، وأن هناك نتائج ايجابية بهذا الخصوص وإن شاء هللا نراها 

 ."على األرض قريبا
ت زواتي أن "الشبكة وعن نقل الكهرباء من األردن إلى لبنان بين

الكهربائية في الجانب السوري لألسف تضررت في الفترة الماضية ولذلك 
هي بحاجة الى إصالح، والجانب السوري أقدر على تقدير الوقت الالزم 
لذلك لكنه سيأخذ أشهرا وربما ستة أشهر، أما في الجانب األردني والجانب 

 ."اللبناني فالشبكة جاهزة
نك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء ولفتت إلى أن "الب

الطاقة سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من األردن، لكن في الداخل 
السوري، تحدثنا سواء عن تأهيل خط الغاز العربي أو تأهيل الشبكات، 
كل دولة تتحمل تكاليف إصالح الشبكة في أراضيها، لذلك الكلفة في 

لجانب السوري"، مؤكدة أن "الغاز المصري الجانب السوري ستكون على ا
سيغذي محطة دير عمار في لبنان وبالتالي سيستبدل لبنان خط الفيول 
بالغاز الطبيعي الذي هو أقل كلفة من الفيول ولربما يتم توفير سنويا ما 

 ."مليون دوالر 120مليون الى  100بين 
وضم وأكدت الوزيرة ان "االجتماع الرباعي الذي عقد في عمان 
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وزراء الطاقة في سوريا ولبنان ومصر واألردن والذي تدارس كيفية تزويد 
لبنان بالغاز المصري والكهرباء األردنية أدى إلى وضع خارطة طريق 
من أجل تحديد الوقت الالزم لمراجعة االتفاقيات وإصالح البنية التحتية"، 

لالجتماع من  مشيرة إلى أن "الوزراء األربعة أعطوا أنفسهم ثالثة أسابيع
جديد من أجل التأكيد على جاهزية خط الغاز العربي، وقد نأخذ أيضا 

 ."أسبوعا كي نكون جاهزين لضخ الغاز
 المصدر: قناة الحرة

https://arabic.rt.com/middle_east/1271615-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%AF-

%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-
%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-

%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7/ 
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 أكثر الدول العربية إنتاجاً لبيض الدجاج – 13
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 االقتصاد السوري:   -رابعاً 
االهل واألحبّة في كّل قريٍة ومدينة في أيها  :كتب عمرو سالم - 14

 )منقول(... هذا البلد العظيم

أرجو من هللا أن أكون عند حسن ظّن قائدنا العظيم سيادة الرئيس 
 ... الّدكتور بّشار األسد رئيس الجمهورّية العربّية السورّية

وأتضّرع بذّلة إلى هللا أن يوّفقني بأن أكون خادمًا لشعب سورّية 
 ... ذي صمد وضّحى وأثقلت الحرب القذرة كاهليهالعظيم الّ 

وسأعمل ليل نهار على المحاور الكثيرة لهذه الوزارة ضمن جدوٍل 
زمنيٍّ وجدول أولوّياته الذي يبدأ بالفقراء في تامين قوتهم بكرامٍة وعّزٍة 

 ... تليق بمقامهم العالي
ولن أهمل المقتدرين وحماية حقوق جميع المستهلكين من جودة 

 منطقّيٍة باألسعار ودعٍم لغير المقتدرين ليتمّكنوا من شراء حاجاتهمو 
... 

وال أنسى واجب الوزارة في تسهيل عمل رجال األعمال وكّل المنتجين 
للسلع والخدمات على مبدأ أن نقوم بتأمين حقوقهم وأن يقوموا 

 ... بواجباتهم
بكّل وسأصارح المواطنين   ولن أبّرر لنفسي أو لفريقي أّي شيء.

 ... شيء. وابتعد عن الظهور اإلعالمي للّدعاية
وألتمس من سادتي المواطنين منحي مهلًة لن تطول بإذن هللا، ألّن 

 ... هناك خطواٍت متتابعٍة ضرورّية لتحقيق النتيجة
 ... الحمل ثقيل، ولكّن الشعب وقائده يستحّقون الموت من أجلهم

صفحة العاّمة لما لن أبتعد عن صفحتي هذه، لكّنني ساخّصص ال
يتعّلق بالوزارة بحيث تتابع التعليقات هناك والشكاوى ريثما ننشئ 
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 ... نظامًا للشكايات بالهاتف واإلنترنت
ولن أعترض على شتائم أو نقد او تجريح يخّصني شخصّيُا. ولن 

 ... اّتخذ بشأنه إجراءات
وأقول لمن يرغب، أن يّسجل أو يتابع صفحتي العاّمة التي سأضع 

 ... نوانها في التعليق األولع
وسأكتب على صفحتي الحالّية افكاري كالعادة. لكّنني لن أتعّرض 

 ... لعمل أّية جهة عاّمة ألن أصول اإلدارة تقتضي ذلك
 ... أشكركم على رسائلكم واتصاالتكم وأرجو منكم دعواتكم

 ... عمرو سالم: تزول الّدنيا قبل أن تزول الّشام
ب أو اقتطاع جزء أو وضع عناوين مغايرة عند يمنع حذف اسم الكات

 منقول.    .النقل
 
 المجلس األعلى للسياحة - 15

 2018-12-19 
لعام  41أحدث المجلس األعلى للسياحة بموجب المرسوم التشريعي 

لوضع الخطط االستراتيجية في مجال السياحة والبت في كل الشؤون  1972
 والتدابير المتعلقة بها.

المجلس األعلى للسياحة من رئيس مجلس الوزراء رئيسا، وزير ويتألف 
السياحة نائبا للرئيس، ويضم في عضويته وزير الثقافة، وزير اإلدارة المحلية، 
وزير الداخلية، وزير المالية، وزير االقتصاد والتجارة الخارجية، وزير النقل، 

 وزير االعالم، معاون وزير السياحة مقررا.
 ألعلى للسياحةمهام المجلس ا 
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يصدق المجلس األعلى للسياحة االتفاقات السياحية والعقود المتعلقة  
بإقامة المنشآت السياحية واستثمارها أو التسويق او االعالم السياحي، وله 

والمرسوم  1966لعام  46منح ميزات إضافية لما هو وارد في المرسوم 
 .1969عام  348التشريعي 

ى اقتراح الوزير تأسيس مؤسسات عامة او وللمجلس األعلى بناء عل 
 شركات تتولى:

 إقامة وإدارة او استثمار المنشآت السياحية.
 القيام بخدمات سياحية 

 القيام بعمليات التسويق والترويج السياحي.
 المساهمة في منشآت وشركات سياحية أخرى. 

ضمان الشركات والمنشآت السياحية التي تساهم فيها فيما تعقده من 
يكون لهذه المؤسسات العامة والشركات استقالل   روض او تزاوله من نشاط.ق

 مالي واداري وتخضع لقانون التجارة في تعاملها مع الغير.
تصدر أنظمتها المالية ومالكات وأنظمة العاملين فيها بقرار من المجلس 
 األعلى بناء على اقتراح الوزير وتصدر أنظمتها الداخلية بقرار من الوزير.

http://www.pministry.gov.sy/home?id=14217 
 
الفاسدون يصرخون بصوت المواطن هذه المّرة..فهم خاطئ  - 16

 “ سماسرة الدعم” لقّصة توطين حصص الخبز ومكافحة 

 13/08/2021الخبير االقتصادي  
ليس من حصة المواطن، بل من حصص الفاسدين ” وفر التوطين ”

وإال كيف وصل الخبز التمويني إلى الباعة  الذين يتاجرون بالمادة..
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 ليرة للربطة؟ ٢٠٠٠أو  ١٠٠٠بسعر حر أي 
هل نجح الفاسدون في استثمار حالة النقص في المخصصات لتعبئة 

لتحويل االنتباه وإظهار  -فكرة التوطين –المواطن سلبيا ضد 
 الضوابط الجديدة على أنها سبب المشكلة..؟؟

المجاالت..حتى الصحة والدواء..اال الخبز تسييل الدعم وارد في كل 
 .فهو رقم صعب والتعاطي معه خطير وحّساس

 :الخبير السوي 
غالبا ال يحظى الدواء المر بشعبية كافية، وال الجراحات العميقة رغم 

 . أنها تكون شافية
اليوم هو معالجات جراحية بعد أن ” حديث الخبز “ما يحصل في 

لمتكررة والمتعددة، في وضع حد فشلت المعالجات اإلسعافية ا
لممارسات الفساد والهدر والمتاجرة بلقمة العباد والبالد..وقد ثبت أن 
تيار الفساد متماسك ومتعاضد في وجه أي إجراء من شأنه بنر 

 .”االستثمار في الممنوع“حاالت التالعب و 
سيرة الخبز باتت طويلة والملف متراكم حتى بات سميكا جدا..وكان 

أي تثبيت ” التوطين” جراحات العالجية على طريقة الكي هو آخر ال
الحصص بموجب البطاقة االلكترونية لدى معتمد محدد وفق توزيع 
جغرافي أفقي مضبوط..لوضع حد لفوضى التوزيع وتبعثر الكميات 

 ..”الفرن والزبون والمعتمد بينهما” وضياعها بين تفاصيل سلسلة
ر عشوائية التوزيع قد أتاح مساحات الواقع أن غياب التوطين واستمرا

كبيرة من التالعب لدى أصحاب األفران والسيما الخاصة 
منها..وأخضع مجمل العملية لمزاجيات ثم مصالح بدأت وال يبدو 
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 .أنها ستنتهي إال بالتوطين الذي كان مؤخرا مثار جدل لم يكن الزما
ت فربما نجح المستفيدون في استثمار حالة النقص في المخصصا

لتحويل االنتباه وإظهار  -التوطين –لتعبئة المواطن سلبيا ضد الفكرة 
 .الضوابط الجديدة على أنها سبب المشكلة

وكان لإلجراء المتسرع من قبل الوزير الجديد أثرا صادما ألنه إجراء 
محددة في تراتبّيات   مصالح  –بشكل عفوي  –غير مدروس يناغي 

.وال نتهم الوزير وإنما نشير إلى منظومة االستفادة غير المشروعة.
قرار غير مدروس تم إلغائه فورا ألسباب دستورية ..وال نظن أنه 
سيعود إليه بعد أن تصبح القرارات دستورية، ألن على السيد الوزير 
التمعن أكثر ودراسة الحيثيات بعمق..وعندها سيجد أن المشكلة 

قيق بل في نقص الكميات ومخصصات الد”التوطين“ليست في 
 ..أساسا

وسيتأكد أن القرار أعقد وأخطر من مجرد وجهة نظر يمكن معالجتها 
 .بطريقة فيسبوكية

نظن أنه ليس من الحكمة العودة إلى المربع األول، من الهدر والفساد 
في توزيع أهم مادة على اإلطالق في يوميات السوريين ..خصوصا 

ين التي تم تطبيقها وأن ثمة أرقام موثقة للوفر الحاصل في آلية التوط
في ثالث محافظات..ويجب أن نعلم ونتأكد جميعا بأن الوفر ليس 
من حصة المواطن، بل من حصص الفاسدين الذين يتاجرون 
بالمادة..وإال كيف وصل الخبز التمويني إلى الباعة بسعر حر أي 

 ليرة للربطة؟ ٢٠٠٠أو  ١٠٠٠
 ها غير كافية؟هل تنازل المواطن عن حصته التي يشكو أساسا من أن
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إن الكميات التي وفرتها آلية التوطين يمكن أن يجري عكسها على 
مخصصات األسر كزيادة.. أي انتزاعها من أيدي الفاسدين 

 .والمتاجرين باللقمة ومنحها للمواطن
يتحدث السيد الوزير عن تسييل الدعم..وهذا إجراء تم التطرق إليه 

نسبيا بالنسبة للسكر  كفكرة في السابق..لكن نظن أن ذلك ممكن
والرز..لكنه غير وارد موضوعيا بالنسبة للخبز..سيما وأن ثمة خالف 
كبير على تقدير حاجة الفرد من الخبز يوميا..والخبز مادة أساسية 
في األمن الغذائي للسوريين فهناك أسر تعيش على المادة في عذا 
الظرف الصعب بسبب تعذر شراء كميات كافية من الطعام 

مل..واألسر الميسورة نسبيا تتنازل عن جزء من مخصصاتها المك
لألكثر فقرا وهي حالة التكافل التي نلمسها جميعا في الحارات 
واألحياء..وال نظن أن األسر ستتنازل عن مخصصاتها عندما تصبح 
نقدية ألسر أخرى محتاجة..أي سيضطر الفقراء الستكمال حاجتهم 

 .رر..وهذا سيخلق أزمة كبيرةاليومية بشراء الخبز بالسعر المح
تسييل الدعم وارد في كل المجاالت..حتى الصحة والدواء..اال الخبز 

 .فهو رقم صعب والتعاطي معه خطير خطير
هامش: سألنا رجال ستينيا متقاعدا اليوم عن حاجته اليومية من الخبز 
فكان الجواب ..ربطة أو على األقل ستة أرغفة يوميا ..طبعا كانت 

على خجل كي ال نتهمه بالشراهة ليوضح أن ضيق ذات اليد إجابته 
 http://syrianexpert.net/?p=59143 .هو السبب
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ليس المثقفون الملتزمون وحدهم المعرضين لإلصابة بمرض  - 17
 التوحد، 

فكل شريف ونزيه في هذا البلد بات المجتمع نفسه يصفه بأنه "متوحد" 
  بتصرف، زياد غصن موقع فينكس....زاويتي في  يسبح عكس التيار..!!

 التوحد!
 لوال عائلتي وبعض األصدقاء، لكنت أصبت بالتوحد منذ زمن طويل.

 
بهذه العبارة أجابني بحزن شديد أحد كبار المثقفين األصدقاء، عندما 
سألته عن أحواله هذه األيام. وأضاف قائاًل: أصدقائي ممن كنا نقضي سوية 
ساعات من النقاش الفكري والسياسي العميق جلهم مات، ومن بقي على قيد 

 الحياة إما إنه مريض أو  سافر..
فين "الحقيقيين" في مختلف العلوم لألسف، هذا هو حال معظم المثق

 والمجاالت...
ال أحد يستمع إليهم، ال أحد يسألهم عن رأيهم فيما يحدث، ال أحد 

 يستشيرهم فيما يجب فعله، ال أحد يتذكرهم..!
 أكثر من ذلك...

ليس هناك نشاط علمي وفكري محترم يمكنهم حضوره والمشاركة في 
ينشر لهم دراساتهم وأبحاثهم، ليس نقاشاته، ليس هناك مركز دراسات معروف 

هناك مطبوعة وطنية دورية تقدم منتجًا معرفيًا مرموقًا يتابعونها.... وإلى ما 
 هناك من مؤشرات "التصحر" المعرفي والفكري في مجتمعنا.

هناك من يحاول أال يموت باكرًا، فتراه يصر على اإلنتاج المعرفي، 
طالع على اإلنتاج المعرفي والثقافي االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت لال

العالمي، البحث عن األنشطة المحلية التي تتضمن قدرًا معقواًل من 
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 الجدية...إلخ.
لكن في المقابل، هناك من فضل االنكفاء في منزله باحثًا عن فضاء 
شخصي لثقافته وفكره، بعيدًا عن التلوث الحاصل في العقول واألفكار 

 ت والمزايدات والتقييمات التافهة...إلخ.والمؤلفات، عن المهاترا
جميعنا يعلم األسباب والعوامل التي أودت بالمثقفين والمفكرين إلى هذه 
الحالة، لذلك فإن األهم اليوم هو إعادة إشراك هذه الشريحة الهامة في الشأن 
العام، بناء المجتمع، تصويب السياسات واالستراتيجيات، تجاوز المشكالت 

وإال فإن مشاكلنا... وما أكثرها... وما أخطرها.. ستبقى حاضرة،  واألزمات...
 تهدد مستقبل البالد والعباد.

هذه المهمة التي تفرض نفسها كأولوية، يفترض أن تبدأ من الجامعات 
والمراكز األكاديمية، مرورًا بالمؤسسات الثقافية والفكرية واإلعالمية العامة 

 جمعيات والفعاليات األهلية والمجتمعية.والخاصة، وصواًل إلى األحزاب وال
وأعتقد أن خطاب السيد رئيس الجمهورية األخير، السيما عندما تطرق 
إلى أزمة القيم واألخالق ودورها فيما شهدته البالد من مآٍس وآالم، يشكل 
المظلة التي يمكن من خاللها فتح أوسع حوار وطني مع النخب الثقافية 

 عادة بناء المجتمع بمؤسساته وقيمه وأخالقه.والعلمية، للمساهمة في إ 
ال أنكر وجود جهود مؤسساتية وفردية لتحريك مياه المجتمع الراكدة في 
مجاالت عدة، وهي تمثل بحق نقاطًا مضيئة، إال أنها في ظل حالة التجهيل 
الشائعة، وتراجع دور قطاعات أساسية في الحياة العامة كالجامعات والمدارس 

م التقليدية، تبقى جهودًا مبعثرة ومحدودة التأثير، أو غير قادرة ووسائل اإلعال
 على أن النهوض بالمهمة لوحدها.

هامش: ليس المثقفون الملتزمون وحدهم المعرضين لإلصابة بمرض 
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التوحد، فكل شريف ونزيه في هذا البلد بات المجتمع نفسه يصفه بأنه "متوحد" 
 يسبح عكس التيار!

http://fenks.co/index.php/2020-09-26-22-50-49/2020-09-27-10-41-04/49174-2021-
07-29-10-14-
17?fbclid=IwAR0W1XSkaSVKyxly9k_9Pf07Mzicp2v0uXI76L3WaCH57ZcJGNQ2VoEd0Lo 

 
من خلفية اقتصادية...أم إدارية... وزير... أم محافظ.. من  - 18

 هو رئيس الحكومة القادم؟

 أما بعد  المشهد...زاويتي في مجلة ، زياد غصن
 من هو رئيس الحكومة؟

مع تحول الحكومة الحالية إلى حكومة تسيير أعمال بموجب أحكام 
الدستور، فإن السؤال األكثر شيوعًا اليوم بين المهتمين بالشأن العام يتمحور 

 حول الشخصية التي يمكن أن تكلف بتشكيل الحكومة الجديدة؟
وضوع نفسه مع قرب انتخابات قبل أكثر من عام كنت قد تناولت الم

مجلس الشعب، وقلت آنذاك إن هناك خياران: األول تكليف شخصية لديها 
خبرة إدارية واسعة تكون قادرة على تفعيل األداء الحكومي في هذه الظروف 
الصعبة، والخيار الثاني يتمثل في اإلتجاه نحو اختيار شخصية اقتصادية 

 تصادية التي تمر بها البالد.بالنظر إلى حجم وخطورة األزمة اإلق
وباعتقادي، فإن الخيارين هما المتاحان أيضًا اليوم... لكن من هو 

 المناسب لقيادة العمل الحكومي خالل السنوات القادمة؟
لكل منا رأيه وتقييمه لألشخاص، إنما ربما يتفق معي البعض أن مصلحة 

 اإلقتصادية. البالد تفرض وجود تمازج بين الخبرة اإلدارية والمعرفة
بمعنى آخر إما أن يكون رئيس الحكومة اقتصاديًا مع خلفية إدارية 
مقبولة يدعمه في ذلك فريق إداري تنفيذي في رئاسة الوزراء مشهود له بالخبرة 
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والكفاءة، ونائبان واحد لشؤون الخدمات والثاني للشؤون اإلقتصادية كما كان 
 سائدًا من قبل.

إداريًا مع خلفية اقتصادية جيدة، وعندئذ أو أن يكون رئيس الحكومة 
يمكن إعادة هيكلة اللجان اإلقتصادية في رئاسة الوزراء لتكون أكثر فاعلية 

 ودعمًا، إضافة إلى إعادة منصب النائب اإلقتصادي.
هنا البد من التنويه أنه ال يكفي شغل منصب اقتصادي للقول عن هذا 

ترشيحه لرئاسة الحكومة،  الشخص أو ذاك أنه اقتصادي، وتاليًا يمكن
فالتدهور اإلقتصادي الذي تعيشه البالد حاليًا كان بسبب إدارات اقتصادية 
 فاشلة، بعضها اليزال يتعلم باقتصاد البلد، والبعض اآلخر أعفي من منصبه.

كما أن ال يكفي وجود شخص في إدارة العمل العام فترة طويلة وتدرجه 
، فكلنا يعلم أن جزءًا كبيرًا من قرارات إسناد بالمناصب العتباره إداريًا ناجحاً 

المناصب تتم بناء على عالقات ومحسوبيات شخصية، وليس استنادًا إلى 
 معايير تقييم أداء علمية وعملية...

نقطة أخرى من الضروري مناقشتها، وتتعلق بالمناصب التي يختار منها 
 رئيس الحكومة.

اختيار رئيس الحكومة إما من  فقد جرت العادة خالل العقدين األخيرين
الفريق الوزاري الموجود، أو من المحافظين القائمين على رأس عملهم... فهل 
ستتغير هذه اآللية العتبارات عديدة أبرزها األداء غير المقنع لمعظم الوزراء 

 والمحافظين الحاليين؟
على أي حال ليس أمامنا سوى اإلنتظار .. واألمل أن يكون رئيس 

 ة القادم ال كما نريد.. بل كما يجب أن يكون.الحكوم
هامش: هناك من يطرح خيارًا ثالثًا قوامه إعادة تكليف رئيس الحكومة 
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الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة على اعتبار أنه لم يمض عليه في منصبه 
 الحالي سوى عام ونيف فقط...!!

http://almashhadonline.com/article/60f5a0478b77f 
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   : قصيرةاقتصادية  أخبار
 % في يوليو12مبيعات السيارات في الصين تتراجع بنحو  - 1

  11-08-2021 
% في شهر يوليو، 11.9تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 

وكشفت بيانات اتحاد مصنعي  .مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي
اإلجمالية في أكبر سوق للسيارات السيارات في الصين أن المبيعات 

 .مليون سيارة في يوليو 1.86بالعالم بلغت 
وارتفعت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات 
الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والسيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين 

جين، بنسبة والكهرباء، والمركبات التي تعمل بخاليا وقود الهيدرو 
 .الماضي ألف مركبة الشهر 271% مع بيع 164.4

، BYDويوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل نيو وإكس بنغ و
قدرات التصنيع في الصين، متشجعين بالدعم الحكومي للسيارات األقل 

 .تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء
 8621 األميركية لصناعة السيارات الكهربائية Tesla وباعت

سيارة الشهر  347ألفا و 24ن وصدرت سيارة كهربائية مصنعة في الصي
 .الماضي

https://www.cnbcarabia.com/news/view/87124/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%
D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-
%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-12-%D9%81%D9%8A-

%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88.html 

https://www.cnbcarabia.com/news/view/87116/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-Tesla-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA-32-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88968-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88.html
https://www.cnbcarabia.com/news/view/87116/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-Tesla-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA-32-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88968-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88.html
https://www.cnbcarabia.com/news/view/87116/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-Tesla-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA-32-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88968-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88.html
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 3.5مجلس الشـــــــيوخ األميركي يوافق على قرار الميزانية البالغ  - 2
 تريليون دوالر

  11-08-2021 
اتخذ الديمقراطيون في مجلس الشــــــــــــــيوخ خطوتهم األولى نحو تمرير 

بينما يمضـــــــــــي الحزب الديمقراطي تريليون دوالر  3.5خطة إنفاق بقيمة 
 .قدمًا في أجندة اقتصادية ضخمة

ســـــــاعة، صـــــــوت مجلس الشـــــــيوخ األميركي الذي  14وبعد أكثر من 
 . 49-50يسيطر عليه الديمقراطيون على تمرير قرار الميزانية بواقع 

وســـــيتم صـــــياغة مشـــــروع قانون من قبل اللجان، والتي من شـــــأنه أن 
دوالر على مبادرات المناخ، واإلجازة  تريليون  3.5ينفق ما يصــــــــــــــل إلى 

 .مدفوعة األجر، ورعاية األطفال، والتعليم والرعاية الصحية
وهي تمثل الخطوة األولى في عملية تســوية الميزانية، والتي ســتســمح 
للديمقراطيين بالموافقة على خطتهم دون تصــــــــــــويت جمهوري في مجلس 

لموافقة على يأتي التصــــويت با .حســــب الحزب 50-50الشــــيوخ مقســــمة 
القرار بعد موافقة مجلس الشـــيوخ على مشـــروع قانون للبنية التحتية بقيمة 

 .تريليون دوالر من الحزبين يوم الثالثاء
ويرى الديموقراطيون أن خطة الحزبين ومشـــــــــروع قانون المصـــــــــالحة 
الخــاص بهم همــا خطــان مكمالن لجــدول أعمــال يهــدف إلى خلق فرص 

 .وتعزيز شبكة األمان االجتماعيعمل ، وإبطاء تغير المناخ ، 
 (الخبر قيد التحديث)

https://www.cnbcarabia.com/news/view/87130/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B4-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A- 
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مدير مركز الطاقة للمعلومات والبحوث في لندن مصطفى  - 3

مليار  500عربية: مدخول العراق تجاوز ترليون و CNBCبزركان لـ
 حتى النصف من العام الحالي 2003دوالر من 

11-08-2021 
قال مدير مركز الطاقة للمعلومات والبحوث في لندن مصطفى 

بين الواليات عربية، إن العراق هي صلة الوصل  CNBCبزركان لـ
المتحدة وإيران فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق نووي. وأكد بزركان أن 

 .البنى التحتية في العراق ضعيفة جدا
هذا وصرح بزركان أن الفساد هو السبب الرئيسي وراء هدر مدخول 

 .الدولة
 2003مليار دوالر من  500حيث تجاوز مدخول العراق ترليون و

 .الي. أما في ما يتعلق بالحلول ألزمة الكهرباءحتى النصف من العام الح
 .فأكد أن الدولة قد وقعت عقودا مع شركات عدة أجنبية لتوليد الكهرباء

كما وأن في األسبوعين الماضيين كان هناك طرح مشروع توليد الطاقة 
 .عن طريق الطاقة الشمسية

https://www.cnbcarabia.com/news/view/87163/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-
%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D9%81%D9%8A-
%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-

%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80CNBC-
%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-
%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2- 
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لنمو الناتج المحلي اإلجمالي  Bank of America توقعات - 4
 %6.5األميركي تتراجع إلى 

 16-07-2021 
من توقعاته لنمو الناتج المحلي اإلجمالي  Bank of America عدل

 .% سابًقا7% بدال من 6.5األميركي لهذا العام بالخفض إلى 
االقتصاد األميركي اجتاز  يوليو إن 16وأضاف في مذكرة الجمعة 

وقال اقتصاديون بالبنك إن النمو  .ذروة في النمو والتضخمال
االقتصادي في الواليات المتحدة بدأ يهدأ، لكن األهم من ذلك هو االعتقاد 
بأن االقتصاد سيستقر على مسار نمو ال يزال يفوق ضعفي وتيرة معدل 

 .ما قبل الجائحة، وهو اتجاه صعودي فاجأ الكثيرين
قتصاديون إنهم ما زالوا يتوقعون نموا وعن العام المقبل، قال اال

 .% لالقتصاد األكبر بالعالم5.5
 https://www.cnbcarabia.com/news/view/86071/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%

D8%A7%D8%AA-Bank-of-America-%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-

%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-
6.5.html 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 
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