
ة تحليليةقراء
المنشورةالمقاالتألهم

األسبوعخاللالعالميةبالصحف

العــدد

68

تقرير أسبوعـــي202١سبتمبر 20

يصدر عن مركز المعلومـات ودعــــــم اتخاذ القـــــرار 

التابــــع لمجلـــــس الوزراء المصـــــري



العددمحتويات

يالعــالــماالتجـــاه

الشـرق األوســـط

إفريقيــــــــا

1

16

21



يالعــالــمتجـــاهالا

األسبوعخاللالعالميةبالصحفالمنشورةالمقاالتتحليلية ألهم قراءة

مستجدات فيروس كورونا.1
مستجدات االقتصاد العالمي.2
"نبايد"الواليات المتحدة األمريكية في ظل رئاسة .3
الجيوسياسيةالتوترات.4
الشأن األفغاني.5
االنتخابات الروسية.6

االنتخابات األلمانية.7
أزمة تغير المناخ.8
النفط.9



يالعــالــماالتجـــاه

مستجدات فيروس كورونا: أولًا

(، وول ستريت جورنالاإليكونومست: )صحف

oىتسللبيمتيمثللمتغيريللتت ليللاتخاللتااتوالكاللاعت الللاتل للتثةتاييكللايقتبحيلل تلتيمرللعتيي،افلل ت  تال لليات تثكيلل  تفعكلل
غيياليلةتغلعتالمثال تبكغتالمعدلتاليوغيتلوفياتتفيت ستكوي ياتالم يجدتفيتالولياتتالميحلد تفليتثالثلةت يلا 

.شخص3100-سبيمبت13 12 11-شهتتسبيمبتت
oت نتالياعيمتضدتفيت ستكوي ياتالم يجدت2021سبيمبتت9فيت"تبايدنجوت" غعتالا ت ثايتيثالنتالتليستاألغتيريت 

.سيرونتيلزاغيًّا تغضبااتبيعتالجمهويييعتالذيعتي  ات نتقتايقت يرياتوييتيلىتحدتكبيت
oمتفيتغضونتغلاتسلب  تتحلا لتالحروغلاتتفليتجميلعت يحلامتالعلالمتديلا  تغعلدلتتك،ليتالك،لاوتفليتاللبال  ت غلعتثل

اخيبلايتسلكبيتغرافحةتالوبام تففيتيوليوتالماضي تفتضتتالحروغةتالفتي يةتيلزاغيلةتتلوف تتجلوادتسلفتتالك،لاوت  
قعتلممايسةتغجموثةتغعتاأليكاة تبماتفيتالاتدياي تالحايلاتت المالاثمت المالثللتالتياضليةت غتاكلزتالي لو

 ثكيل  تف،لدت.تغاليليعتشلخصتالك،لاو10َغمات  ىتيلىتديا  تغعدلتتتك،يتالك،او تفبعدتشهت تتك،ىتغاتي،لت تغلعت
اوتيللىتايخفلانتي لبةتالفتي لييعتاللذيعتيفضلواتتك،ليتالك،ل Our World In Data شايتتت،اييتتحديثةتلمنظمةت

.2021٪تفيتغنيصفت غ است23يلىت2021فيتغنيصفتيوييوت%ت35غعت
oتحزغللةتيجللتاماتتبكللحنتجالحللةت2021سللبيمبتت14 تيللو تالثالثللامت"بللوييستجوي للون"  صللديتيللليستالللوديامتالبتياللاييت 

دت تتكلللممتتوديلللعتالك،احلللاتتالمعلللزود تضلللدتالفيلللت ستاليلللاجيتالم للليجدتثكلللىتاألشلللخا تاللللذيعتتزيللل"19-كوفيلللد"
فلا تثاغالاعتفليتسلبيمتتجن للتثمكيلاتتااغلالقتالجديلد تخلاللتاألشلهتتال،كيكلةتال،ا غلة تغلعتالح50 ثمايومتثكىت

.ثكىتقيو تاليباثُدتالجيماثيتثندتحدواتاأل يى
oمتغللعت يت بموجلللتالخاللةتالحروغيللةتلفصللمتالكلليامت بتيللاغتتالياعلليمعتتلليمرعتاا اي تالبتيااييللةتغللعتاليعاغُلل

غوجلللةتتفلللةتجديلللد  تبلللضجتاماتت قلللمتضلللتيااتلالقيصلللا تاللللوينيتغلللعتثمكيلللاتتااغلللالقت ال،يلللو تالقيصلللا يةت
رايلةت ثكلىت الجيماثيةتالييتتمتتابي،هاتغعتقبم تفيتيشاي تيلىت نتبعضتاللد لتاأل ي بيلةت صلبحتتتيميلعتبي

ةتلكياعلليمتغللعتالممكرللةتالميحللد  تكمللاتتفللتنتالعديللدتغللعتالللد لتغثللمتفتي للاتاسلليخدا تالكللها اتتالخاصلل
.بضثباتتالحصولتثكىتالياعيمتلدخولتاألغاكعتالعاغة

2

عودة ارتفاع معدل الوفيات في الواليات المتحدة األمريكية 



االتجـــاه العــالــمي 

: مستجدات االقتصاد العالمي: ثانيًا
(، أويل برايسبلومبرجوول ستريت جورنال، فايننشال تايمز، : )صحف

oلقيصلا ت ت نتيكلهدتالعلا تالجلاييتتعافيالاتفليت  ضلاعتا"األ يريلا "توقعتغؤتمتتاألغمتالميحد تلكيجاي ت الينميةت

"ت يريلا األ" يجحت.تثالميًّا"تكوي يا"العالمي تخاصةتغعتاسيمتايتخاواتتالياعيمتبالك،احاتتالمضا  تلفيت ست

.ثاغاا50٪ ت ووت ستعتغعدلتل تغنذتغاتي،ت تغعت5.3 نتيتتفعتغعدلتيموتالقيصا تالعالميتيلىت

oتغضليفاات نت2021٪تفليتثلا ت9.5  شايتالي،تيتتيلىت جو تتوقعلاتتبحلد نتيملوتفليتحجلمتاليجلاي تالعالميلةتبن لبةت 

".كوي يا"٪تثكىتالتغمتغعتتداثياتتجالحةت5.6بن بةت2020حجمتاليجاي تالعالميةتدا تخاللتثا ت

oة ت لت نتالضتيتالناجمتثلعت دغلةتالجالحلةت كبلتتغلعتالضلتيتالنلاجمتثلعتاألدغلةتالماليلةتالعالميلاأل يريا  اكتتت،تيتت

.تسيماتفيتيفتي،يات جنو تآسيا

oيغللالقتالملواييفليتجنلو تشللتقتآسليا تيللىتاخينلاقت"ت19-كوفيلد"ف،لدت  تتالزيلا  تاألخيلت تفليتحلالتتااصللابةتبللت 

 ت2020المزايععتغمات ثتتثكىتالملوا تالخلا  تغثلم تديلتتالنخيلم ت اللبع ت ال،صلديت تكملات نلتقيلو تال لفت تغنلذتغلايست

.ت ببتتفيتثتقكةت صولتالعمالتيلىتالمزايععتغمات  ىتيلىتايتفاعت سعايتديتتالاعا 

oفليتغاليزيلات"ت19-كوفيلد" فيتوذاتالصد  تيرمعت حدت سبا تايتفاعتسعتتديتتالنخيم تفيتديا  تحالتتااصابةتبلت-

 فلا تيوغيًّلا تكملاتتضلتيتت400 لفتحالةتيصلابةتجديلد  ت 19عتحي تسجكتتيحوت-ثاييت كبتتغنيتتلزيتتالنخيمتثالمياا

.الييت  تتيلىتتعكي تالعمكياتتفيتغصهتتفيتغاليزيا"تكوي يا"يغدا اتتال،صديتتالعالميةتب بلت

oعتغماتساومت2020غ،اييةتبعا ت2021٪تفيتيوييوت29تجديتااشاي تيلىتايخفانتصا ياتتغاليزياتغعتال،صديتتبن بةت

.فيتايتفاعت سعايتال،صديت تالذيتيُ يخد تلتبطتيقال تالرمبيوتتتبحلواوتالد التتاالريت يية

oتغنذتيوليوت"كوي يا"كمات ثتتتقيو تال فتتفيتآسياتثكىتالبععتحي تينلتال،يو تالييتفتضيهاتفيينا تيييجةتتفكي 

. ت ثتتتثكىتالكحنات ت تحخيتتغعالجةت تصديتتحبو تالبع2021

oا ياتتاللبعتفيواج تالمصدي نتالفييناغيونتصعوبةتفيتي،متالبضالعتيللىتغلواييتالكلحع ت ثكيل  تايخفضلتتصل

.٪تثعتالفيت تيف هاتغعتالعا تالماضي8.2بن بةت2021 غ است15حيىت2021الفييناغيةتغعتينايتت

oاديلمت ثكي  تشهدتت سعايتال،هو تايتفاثااتحا ااتخاللتالعا تالجاييعتب بلتالجفلا ت بلت   تالا،لستفليتالبت-

.لم يهكريع تكمات كدتتشتكاتتالبعتالرتبيةت نلتاألسعايتالمتتفعةتسيني،متيلىتا- كبتتغصديتلكبعتفيتالعالم
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االتجـــاه العــالــمي 

: مستجدات االقتصاد العالمي-تابع

االقتصاد األمريكي

o ثكىتيريةاألغالكتكاتاثيما ب بلتفاقماا األغتيريةالميحد الولياتفيالعمالةي،صغكركةتز ا

غايغمبينهم  اايواقالضرطحالتديا  يلىيؤ يقدبمايضافية ثممل اثاتغوظفيهاتكريم

. كبتي،ديةغزاياغعيضافيةل اثاتالموظفيعتكريميحمك 

oغعالنااق اسعةغوجةظهوييلىيضافيلوقتبالعمملموظفيهاالكتكاتغاالبات  ت قد

خاللغضى قت يغع كبتبمعدل ظالفهمغعي ي،يكوناألغتيريونفالموظفونالسي،الت 

.الباقيعالموظفيعثكىالضرطغعيزيدبماالماضييع الع،ديع

oألثمال اغعالرثيت اسيئنا القيصا فيحيثا  غعاليكريمفت ديا  الصعلغعجعكتاألدغةتكا

10.9بكغقياسيغ يوىيلىاألغتيريةالميحد الولياتفيالكاغت الوظالفثد ايتفاعظمفيسيلمال

.التسميةالحروغيةلكبيايات ف،اا 2021يوليوفي ظيفةغالييع

oااعالالاغوظفوثممحي األدغة تكاغعتعاييالييال،ااثات بتدغعاألغتيرياليصنيعقااع يعد،

الاكان نبعدالعمم  داي لبيايات ف،اا 2021 غ اسشهتفي سبوثيًّايضافيةساثات4.2بميوسط

األثمال صحا  نغؤكداا 2020 بتيمفيساثة2.8  2020 غ اسفييضافيةساثات3.8يُمثومالميوسط

 نيلىا شاي قدال تيعة الوجباتغااثم سالسمالحديديةال راغثماألختىعال،ااثاتغعكثيتٍفي

.اايياجيةتضت يجايليلىيبحهموواغةثكىتؤثتااضافيةالعممساثاتيف،ات

oظفيغويليس "تيمجتيت"صتوحي الموظفيع فيحا ااي،صاابحغتيراالصحيةالتثايةقااعشهدكما

1000غع  كثتغوظف لف120ب  يعمم " اشناع"في"سياتم"غدينةغ،تقصحييظا  وو "بت فيديس"

يجماليغع قم  ٪2ثنديضافيةل اثاتالعمميف،اتي لثكىالحفا يحا لبحي  ثيا   غ يكفى

الحة الجفيتاتغعظمخالل ي يلىغكيتااالموظفيع ايواقتجنبااالعاغكةعلك،وىالمخصصاليمويم

غُ،ك،اا صبحالوضع نغضيفاا٪ 3.3يلى2021 غ اسفيايتفاث يغمالهد  الا"بت فيديس"ح،،ت

.الياعيمغعدلت تبايؤ" ليا"غيريتاييكايغعلكراية

oغع كثتيكاتماليي "كايلود"غااثمغجموثةففيالمكركة تكاب بلكبيتبكرمتعايي يضااالمااثم

غئويةي،اة1.5يحويضافةفييضافيةل اثاتالعممساوم "بوبايز" "كينتبتجت"لمااثمغوقع1000

ساثاتت،كيميلى  ىالذياألغت 2021ثا غعالثاييالتبعفي٪11.9بن بةااجمالياألجويتضخملمعدل

.بالكتكةااضافيةالعمم
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االتجـــاه العــالــمي 

: مستجدات االقتصاد العالمي-تابع
االقتصاد األوروبي

oيضتقدبماجديد  قياسيةغ يوياتيلىيوغيبكرمالااقة سعايفيكبيتااايتفاثاا  ي باتكهد

األيكاةت تحثالم يهكريع لدىالكتاليةال،و ايخفانيييجةسوامعحدثكى المنيجيعالم يهكريع

تراليففاع ايتالصناثي اايياجايخفانيلى  ىالذيالااقة  سعايايتفاعبعدسكبيًّا  ي بافيالصناثية

."19-كوفيد"جالحةتداثياتغعاأل ي بيالقيصا تعافيبعتقكةيهد الذياألغتاليكريم 

oاعايتف: ومهاغع  ي با فيالابيعيالراد سعايفيالحالياليتفاع ثمتالييالعواغمغعالعديدوناك

الرادغع  ي باغخز يات ايخفانالتياو ستثة ايخفان  ي با فيالااقةثكىالاكلغ يويات

.األخيت بيعاألسافيالرتبوييةاليبعاثاتغعالحديخصتدا ل سعاي ايتفاعغ بوق غيتبكرمالابيعي

o ظمفياأل ي بيةالحروغاتثكىالضروطغعالمزيد  ي با في الااقةالراد سعايايتفاع يضعوذا

.الرهتبامفواتيتايتفاعغعالمواينيعغضل

oيتفاعالبحن األغذية اليعديعالريما ياتقااثاتفيالربتىاأل ي بيةالكتكاتغعالعديدصتحتكما

.ثمكياتهاحجمخفضثكىبعضها يجبت يباحهابهواغةيضت الرهتبامالراد سعايفيالكديد

oةعالم،بكاألسابيعفي  ي با يحامجميعفيالصناثيالنكاطايخفانالمحككيعغعالعديد توقع

الرادعاي سايتفاعب بلكاغمبكرماايياجثمكياتيي،ا   ي بافيالمصايعبعضيثالنبعدخصوصاا

ياتغ يويلىليصمآسيافيالم الالابيعيلكرادالفوييةاألسعايايتفاعيلى  ىالذيالابيعي 

.قياسية

oاعاي،اخاتيواج   ي بافيالصناثيال،ااع نغعحذيقد "ساكسجولدغان"بنا نيلىااشاي  تجدي

 سعايفييتالرباليتفاعيداماأل ي بيةالحروغات غا غياحاايعدلمحي الكيام فصمخاللالرهتبالياليياي

يتااغكالرهتبالي الييايقاعخاللغعالصناثيال،ااعفيالااقةثكىالاكلحجمخفضسوىالااقة 

.2022ثا غعاأل لالتبعيهايةحيى  ي بافيالابيعيالراديغدا ات دغةت يمت نالميوقعغع ي يلى

استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد تدفع التضخم إلى االرتفاع في جميع أنحاء أوروبا
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االتجـــاه العــالــمي 

االقتصاد الصيني

: مستجدات االقتصاد العالمي-تابع

oتيمثلمتفليتتعدتال ياسةتالمكد  تلكحروغةتالصينيةتغكلركةتبالن لبةتيللىتغالوييتالع،لايات تلرلعتال،ضلية

. يهمتاقيتضواتالرثيتتثكىتغدىتالع،دتالماضيتبهد تتوسيعتغكت ثاتهم

oغكيلايتاتت  ليت غتيرليتولذات6.2ف،دتتخكفتغاوي تالع،اياتتالصلينيونتثلعتسلدا ت يلونتااتتثاللدتغتتفلعتتبكلغت

.العا  ت ووتيجماليت ثكىتغعتال نواتتالعكتتال اب،ةتغجيمعة

oثكي  تتيوقعت كاللةت ((Moody's Investors Service ايخفلانتالمبيعلاتتالميعاقلدتثكيهلاتفليتقالاعتالصلناثةت

.تعاي٪تفيتاألشهتتالم،بكة ت الاتثكىتخكفيةتايخفانتحجمتالمبيعلات ت تبلايؤتايتفلاعتاألسل5بن بةتتصمتيلىت

 تتظهللتتثالغللاتتاليللوتتت يضاللاتفلليت2020 بللالنظتتيلللىت نتالنكللاطتكللانتقويًّللاتفلليتاألشللهتتال لليةتاألخيللت تغللعتثللا ت

.سجالتتقت نتالبنوك تحي تتيعثتتالمزيدتغعتالكتكاتتالع،اييةتفيتسدا ت يويها

oف،لللدتتجلللا دتتالحمكلللةتالصلللينيةتلكضلللرطتثكلللىتقالللاعتالع،لللاياتتغكلللركةتاللللديونتالميتاكملللةتثكلللىتغجموثلللةت

فليتييلايتالصينيةعتغمات ثايتت اؤلتتثعتغدىتالخ التتالقيصلا يةتاليليتقلدتييحمكهلاتقلا  تالصليع"تييفتجتايد"

.تقااعتالع،ايات:تكبْحهمتلمجالتتاقيصا يةتغهمةت ختى تغثم

oتعلللدتتالعالغلللةتاألكثلللتت ضلللوحااتثكلللىتاليلللدوويتاللللذيتيكلللهدقتغالللوي تالع،لللاياتتالصلللينيونعتوللليتالضلللاتاباتت 

ت تحيل ت ت الييتايعر تتفيتالحيجاجاتتفيتالكوايعت ايهيايت سلعايتاألسلهمت ال لندا"ييفتجتايد"الميعك،ةتبل

غللللعتسللللبيمبتتالجللللايي ت ايخفللللضتغؤشللللتتالع،للللاياتتتتتتتتتتت15تتاجعللللتت سللللهمتالع،للللاياتتالصللللينيةتيللللو تاأليبعللللامت

(Lippo Select HK & Mainland Property) تولذاتبااضلافةتيللىت نتالنملوتفليت3.3فليتولويتتكلويتتبن لبةت ٪

٪تفليتالفيلت تغلعت3.2 سعايتالم اكعت السيثمايتالع،لاييتقلدتتبايلح ت تتاجعلتت ثملالتالبنلامتالجديلد تبن لبةت

. تغ،اييةتبالعا تال اب 2021ينايتتيلىت غ است
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يالعــالــماالتجـــاه

تتخذ إجراءات غير مسبوقة لتقويض هجمات برامج الفدية" بايدن"إدارة 

oبضثللدا تغجموثللةتغللعتااجللتامات تبمللاتفلليتالللاتالع،وبللات تلكيصللديت"تبايللدنجللوت"قاغللتتي اي تالللتليستاألغتيرلليت

أل لئلللللللللللاتاللللللللللللذيعتي للللللللللليخدغونتالعمكلللللللللللةتالتقميلللللللللللةتلالسللللللللللليفا  تغلللللللللللعتوجملللللللللللاتتبلللللللللللتاغتتالفديلللللللللللةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

((ransomware attacksتخاللطت داي تالخزايللةتاألغتيريللةتلفللتنتالع،وبللاتتفلليت قللت ت قللتتخللاللتاألسللبوعت 

ملاتفليتالم،بم ت سيصديتييشلا اتتجديلد تلككلتكاتتبكلحنتالمخلايتتالمتتبالةتبي لهيمتغلدفوثاتتالفديلة تب

.الاتالرتاغاتت الع،وباتتاألختى

oتقميتلكيجلايتلي،ويضتالنظا تالبيئيتلكيمويمتال"تبايدن" سيمثمتااجتاماتت ومتغحا لةتحيىتاآلنتغعتقِبمتي اي ت

. المبا لتت العناصتتاألختى تالييتسمحتتلهجماتتبتاغتتالفديةتبالد وايتخاللتال نواتتاألخيت 

o غللعت جللمتتعايللمتغعللاغالتتاليكللفيتتغيللتتالمكللت ثةتبكللرمٍتفعللال تسلليحياجت داي تالخزايللةتيلللىتاسلليهدا 

ةت احلد تغلعتالمحافظتالتقميةتالييتتيك،ىتغعاغالتتالفدية ت غنصاتتاليكفيتتالييتت لاثدتفليتتبلا لتغجموثل

بللحختىعتاخفللامتالجنللا ت األشللخا تالللذيعتيميكرللونت  تيللديت نت(تBlockchain"ت)سك للكةتالريللمتالتقميللة"ثمللالتت

.وذقتالعمكيات

oاكبلاتت لكم اثد تفيتتكريمتال وق تي،و تالمكتثونت المنظمونتبصياغةتقواثدتجديد  تبماتفيتالاتغي

اتتت،للاييتت داي تالخزايللةتالجديللد تلمعللاغالتتالعمللالتتالمكللفت تالد ليللة ت المعللاغالتتاليلليتتلليمتخللايجتالبويصلل

معلاغالتت تهد تتكاتال،واثدتيلىتتعزيزتالكفافية ت الييتيتىتبعضتغ ؤ ليتاألغلعت يهلاتسليت عتال.تالمتكزية

.تغعتقِبمتاألفتا تالذيعتيتغبونتفيتيخفامت يكايهمتغيتتالمكت ثة

o،اللاعتاتصللالاا تيكللزتتاا اي  تجهللو تييفللااتال،للايونتثكللىتالمصللا يتالتلي للةتلكهجمللات تاليلليتي،للولتغحككللونتغللعتال

"تروغوسلل"الخللا ت الحروغللةتييهللاتغوجللو  تفلليتي سلليات   لتتابعللةتلالتحللا تال للوفيييتال للاب عتحيلل تتمللايست

المتتباللةتblockchain)) نتغ للايتغعللاغالتتاللللتChainalysis))يفللواااتسياسلليًّاتقويًّللاعتف،للدت  ضللحتتشللتكةت

اب تبمدفوثاتتبلتاغتتالفديلةتيُظهلتت نتغعظمهلاتقلدتتلمت فعل تفليتح لاباتتفليت  لتالتحلا تال لوفيييتال ل

لحروغلةتبح ي باتالكتقية تكمات شايتغ ؤ لوتاألغلعتاألغتيريلونتال لاب،ونتيللىت نت حلدتاأل للةتاليليتتؤكلدتتلويطتا

 لتالت سيةتووت جو تيغزت اخمتالبتاغتتاليليتتمنلعتاسليخداغهاتفليت يظملةتاليكلريمتالموجلو  تفليتي سليات  

.التحا تال وفيييتال اب 

oغللعتخللاللتتكللاتااجللتامات تفللضنتاا اي تاألغتيريللةتلللعتتحجلللتاألوللدا تثللعتالنظللا تالمللاليتالرتبلليتفح لللعتبللم

يت اللاتفل.تيف  تيااتاسيمت اتفيتال ماوتبمثلمتولذقتالمعلاغالت"تي سيا"سيحذيتاآلختيعتغعتغواجهةتغصيتت

.ليد يمتاليصديتلبتاغتتالفدية"تبايدن"ييايتسعيتي اي ت

"بايدن"في ظل رئاسة الواليات المتحدة األمريكية: ثالثًا
(وول ستريت جورنال: )صحيفة
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التوترات الجيوسياسية: رابعًا
وز، بـي ، إيـه بـي سـي نيـبلـومبرجفايننشال تايمز، وول ستريت جورنـال، الجارديـان، : )صحف
(بي سي

ر الصـيني األمنيـة الجديـدة بـين الواليـات المتحـدة وبريطانيـا وأسـتراليا اللتـواء الـدو" أوكوس"اتفاقية -1
في العالم

oحنتاتفاقيلةتتواج تالولياتتالميحد تاألغتيريةت الممكرةتالميحلد  تالعديلدتغلعتاليي،لا اتتالد ليلةتالميزايلد تبكل

واتغحا لللةتلمواجهللةتيفلل"األغنيللةتالجديللد تالموقعللةتغللؤختااتغللعت سلليتاليا ت اليلليتيُنظَللتتيليهللاتثكللىت يهللات"ت  كللوس"

اتت تحيلل تييلل تبموجلللتالصللف،ةتالجديللد  تسلليمنحتالوليلل"الصلليعتفلليتغنا،للةتالمحيالليعتالهللا يت األيكناللي

.الميحد ت الممكرةتالميحد  ت سيتاليا تاليرنولوجياتالالدغةتلبنامتغواصاتتتعممتبالااقةتالنو ية

oغكيلايت  ليت(ت90) قدت ثايتتوذقتالخاو تغضلتفتي اعتحي ت لرتتالتفاقيلةتصلف،ةتغواصلات تتُ،لديتقيميهلاتبللت

ي،لمتثلعتغواصةتت،كيديةتتعممتبالديزلت الرهتبام ت بدلااتغلعتاللا تسيكليتيت سليتالياتغلاتل(ت12)لكحصولتثكىت

غواصللاتتتعمللمتبالااقللةتالنو يللة ت ولليت سللتعت  كثللتتقللدي تثكللىتاليخفلليت قللا ي تثكللىتالعمللمتلم للافاتت(ت8)

فاقيلة ت ي ااتثكلىتالت".تيعنةتفيتالظهت" تااثالن تبحي ت"لو ييانجانتييفت"  صفت ديتتالخايجيةتالفتي يت.ت يول

.تي احفكااتلالحيفالتبالعالقاتتبيعتالولياتتالميحد ت ف"ت اشناع" لرىت بكوغاسيونتفتي يونتفيت

oتتالتفاقيلةت تكملات ثلاي"ث،كيةتالحت تالبلاي  "كماتاتهمتتالصيع تالولياتتالميحد ت بتيااييات  سيتاليا تباييهاجت

"تجيلانليتكلا ت"فلاتهمتالميحلدنتباسلمت داي تالخايجيلةتالصلينيةت.تغخا  تغعت يهاتقلدتتلدفعتالصليعتيللىتالحلت 

 تباد  اجيللةتالمعللاييت تغضلليفاات نتالللد لتالللثالنتيجلللت نت2021سللبيمبتت16الللد لتالللثالن تيللو تالخملليستالموافلل ت

.تيخكىتثعتث،كيةتالحت تالباي  تالييتثفاتثكيهاتالزغع

oمكرلةتت اؤلتتحولتايعراساتتوذقتالكتاكةتفيتحالتالرز تالصينيتليايوان ت  جا تبحنتالم"تجوي ون"  اج ت

 قتينتولللذقتوللليتالنصللليحةتال،ويلللةتاليللليتت،لللدغهاتبلللال"الميحلللد تت للليمتتفللليتاللللدفاعتثلللعتال،لللايونتاللللد لي تقالكالللات

".ألصدقالهاتفيتجميعت يحامتالعالم ت غنهاتحروغةتبريع

oلخايجيلةتبكحنتالتفاقيلة ت  صلفت ديلتتا"تباييس"يلىتتهدلةتالرضلتفيت"ت اشناع" فيتالوقتتيف   تسعتت

ظمتتعملمتسلي"ت اشلناع" ت قلالتينت"شلتياتحيلويتلكوليلاتتالميحلد " تفتي ا تبحيهات" ييوييتبكينرع"األغتيريت

 تاليي،للا اتت"البيللتتاألبلليض"ال للرتتيت تالصللحفيةتللللت-"سللاكيجلليعت"بينمللاتتجاوكللتت".تبللاييس"بكللرمت ثيلل تغللعت

.الفتي ية ت قالتتينتلرمت  لةتغعتالد لييعتاتفاقاتتغعت  لت ختى

oايكةت تالتفللاق تالللذيتسيكللهدت يضاللاتغكلل"لللوفجت  سللييفعت" قللدت صللفتغ يكللايتاألغللعتال،للوغيتالبتياللاييت

تحللولتت"الحكفللامتفلليتال،للدياتتاالريت ييللةت الللذكامتالصللاناثيت ت،نيللاتت خللتىتتحللتتسللاحتالبحللت تبحيلل تيُظهِللت

صلاتتتعملمت ت وذاتيعنيت نت سيتالياتسيصبحتالد لةتال ابعةتفيتالعالمتاليليتتكلرمتغوا"اسيتاتيجيةتثمي،ة

.بالااقةتالنو ية

oد  تالرواصلللاتتالجديللل:تاسللليثماياتهاتفللليتاليرنولوجيلللاتالع لللرتيةتبحسلللكحة تغثلللم"تبرللليع" غلللعتجايبهلللا تثلللزدتت

تياكللللتغلللعتالالللالتاتتاألجنبيلللةت نتتحلللد تووييهلللا ت"تغنا،لللةتحظلللتتجلللوي:ت"  ضلللعتتسياسلللاتتيقكيميلللة تغثلللم

قللا ت ت ليعتنتقوتهللاتبمنللا ياتتثكللىت يلتا تالمجللالتالجللويت الحللد  تالبحتيللةتغلعتتللايوانت اليابللانت فيينللا  ت 

حيهلات فلاعتجيةتاليحتيتتالكعبيتببنامتالاتقت المباييتبال،ت تغعتحد  تالهندت ييبال ت تصفتوذقتااجتاماتتب

.ثعت حد ت ياضيتال،واتتالم كحةتالصينية
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oاتتغللعتيحَّبللتتتللايوانتبللدثمتالحكفللامتالتلي لليع تبعللدت نتتعهللدتغنيللدىت داييت غتيرلليت سلليتاليتبيوييللدتالعالقلل

.الجزيت  ت  ثاتالبتلمانتاأل ي بيتيلىتاتفاقتتجاييتثنالي

oعدتاليلويطتيلىت نتيليستالوديامتالبتيالاييتللمتي ليب"تجوانت   "  شايتالميحدنتباسمت داي تالخايجيةتاليايواييةت

.هاينتتايوانتلتتاكلتغعت يتشخصتال،يالتييابةتثن:تفيتحت تضدتالصيعتثكىتجزيت تتايوان تلرن تقال

oالهلا ، ت تحتيتتكاتاليصتيحاتت سطتقك ت  ليتغيزايدتبكحنت جلو تالصليعتفليتغنا،لةتالمحياليعتالهنلدي 

".  كوس" بعدتيو ت احدتغعتيثالنتالولياتتالميحد ت الممكرةتالميحد ت  سيتالياتثعتاتفاقيةت

oا للةتليعزيلزت صتوت ديامتحروغيونتكبايتفيتالمكا ياتتالوداييةتال نويةتاألغتيريلةت األسليتالية تبوجلو تييلةتغيب

.العالقاتتغعتتايوانتالييت صفوواتبحيهات يم،تاييةتيالد  ت شتياتحاسمتلرالتالبكديع

oكميتالوليللاتتالميحللد ت  سلليتالياتترللتيانت ثمهمللاتالم لليمتتلحللمتسلل"كمللاتجللامتفلليتبيللانتغكلليتكتلكبكللديعت نت

يلللاتت ت شلللرتتت داي تالخايجيلللةتاليايواييلللةتالول"لك،ضلللاياتثبلللتتالمضلللي  ت  نتالكجلللومتيللللىتاليهديلللداتت  تااكلللتاق

.الميحد ت  سيتالياتثكىت ثمهماتالثابتت المفيوو

oلتالرتبيلةتلكيحالفلات ت  يجلتتاللد "تتايبيل " غعتالجديتتبالذكت ت ي تغعتتنلاغيتيفلواتالصليعتفليتالمنا،لة ت تلو  ت

.يعتايوانتبكرمت كبتتثكىتالم توتالدبكوغاسيتالعالمي ت  ظهتتت ثمااتغيزايدااتلكدفاعتثنهاتضدتالص

oتقلللتايااتتضلللمعتتوصلللياتتلالتحلللا تاأل ي بللليتاجللللتامت2021سلللبيمبتت16  صلللديتالبتلملللانتاأل ي بللليتيلللو تالخمللليست 

غفا ضللاتتثاجكللةتبكللحنتاتفاقيللةتتجاييللةتغللعتتللايوان تكمللات ثللاتال،للتايتاأل ي بلليتيلللىتاتخللااتيجللتاماتتغكموسللةت

حادغلةتلي هيمتايضما تتايوانتيلىتاألغلمتالميحلد تكمتاقلل ت  ثلت تثلعتقك،ل تالبلالغتيدامتسياسلاتتالصليعتال

لع للرتيت اليوسللعيةتفلليتبحللتتالصلليعتالجنللوبيت بحللتتالصلليعتالكللتقيت غضللي تتللايوان ت لتسلليماتالسلليفزادتا

.الصينيتالم يمتتفيتتايوان

وبيفي بحر الصين الجن" بكين"تايوان ترلب بدعم للفائها لمواجهة نفوذ -2
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oةت اليابلانتيلو تقصيتيتالمدىتفيتالبحلتتبليعتشلب تالجزيلت تالروييلبالي يييع يك،تتكويياتالكماليةتصاي خيعت

عت الثالثلةتوذا ت تُعدتاليجتبةتالصاي خيةتاألخيت تلرويياتالكماليةتثاييتتجتبةتخاللت سبو.ت2021سبيمبتت15األيبعامت

عتحيلل ت يك،للتتكوييللاتالكللماليةتصللواييلتكللت دتيويكللةتالمللدىتيهايللةتاألسللبوعتالماضللي ت صللواييل2021فلليتثللا ت

.قصيت تالمدىتفيتغايستالماضيبالي يية

oكليمت"مالية ت غعتالميوقعت نتتيزايدتتجاي تكوييلاتالكلماليةتالصلاي خيةتفليتالفيلت تالم،بكلة تفلتليستكوييلاتالكل

كلماليةت تسي عىتغعتخاللتالاتيلىتاخيبايتغوقفتالولياتتالميحد تاألغتيريةتتجاقتبتياغتتكويياتال"جويتت  ن

.النو ي

oفليت"تياييلو اليو"كمات ظهتتتصويتاألقمايتالصناثيةتاألخيت ت نتكويياتالكماليةتت،و تبيوسيعتغصلنعتتخصليلت

يعلينصل تفليتيشلاي تيللىت يهلاتثادغلةتثكلىتتعزيلزتيييلاجتالملوا تالالدغلةت"يويجبيلون"غجمعهاتالنو يتاللتليستفليت

.ال،نابم تح بماتقالتالخبتام

oصلويتفليتت،تيلت تين"تغلويييتي"لكدياسلاتتالد ليلةتبلل"تغيلدلبتي" خبيلتانتآخلتانتفليتغعهلدت"تجيفلتيتللويس" قالت

يلت تتظهللتت ثمللالتبنللامتفلليتغنا،للةتغجللا ي تلمحاللةتتخصلل"غاك للاي"األقمللايتالصللناثيةتاليلليتالي،ايهللاتشللتكةت

".يويجبيون"فيت"تاليوياييو "

o(تتكلزييلت تغ) قالتالي،تيتتينتالم احةتالجديد تتبكغتيحوت لفتغيتتغتبع ت ويتغ احةتكافيةتايوامت لفتجهلادت

.٪25ثاليتاليخصيلتبن بةت"تاليوياييو "يضافيعتغماتسيزيدتغعتقدي تالمحاةتثكىتييياجت

oغتيريلةتغلعت ييوقعتثد تغلعتالمحككليعتال ياسلييعتتزايلدتاليلوتتاتتبليعتكوييلاتالكلماليةت الوليلاتتالميحلد تاأل

ريللةتفلليتاسلليخدا تاليجللاي تالصللاي خيةتكللح ا تضللرطتاقنللاعتالوليللاتتالميحللد تاألغتي"تبيللويتتيللايت"اسلليمتايت

.بالدخولتفيتغفا ضاتتيو يةتجديد 

ــا الشــمالية بعــد إ ــال  -3 يــونج ب"تزايــد التــوترات بــين الواليــات المتحــدة وكوري
جديدةباليستيةصواريخ " يانج
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يالعــالــماالتجـــاه

الشأن األفغاني: خامسًا
(برسأسوشيتدوول ستريت جورنال، : )صحيفتا

oايوا  يص"يالبان"غعايضيفضنقاسياا "يالبان"حرمسيرونغدى ييلىب،ك األفرانغعالعديديتاقل

تهد ليياالحا  القيصا يةاألدغةووالحاليالوقتفييلحاحاااألكثتاليحدي نثكىسوامحدٍتثكىييف،ون

كمبيعفيالمواينيعبعضبد حي ثاغااع20 ا  الذيالد لة لبناماألغتيرياليمويمغراسلب،ايابيدغيت

.ف،طالاعا شتام جمغعيمكروي غا

o لة األغتيريالميحد الولياتجمدت نبعدسيلمالاقيصا يعايهيايبدايةحاليًّاالبال تكهدحي   

غعظمتعكي ثعفضكاااألفرايي المتكزيالبنا صولغع غتيري  ليغكيايات9غع كثت ختىغتبية

.الم اثدات

oٍبنوكاليغالق تماألساسية ال كع سعايايتفعتال كاة ثكى"يالبان"اسييالمبعدثا   بكرم

اياتالحييلحمايةصاي عبكرمال حلثمكياتبي،ييد"يالبان"قاغتفيحها يثا   بمجت ألسابيع 

يلى  ىاغمالكهتعفيغتاتثد تحدنكايتاليياألغتيرية األغوالشحنات توقفت.الم ينزفةالن،دية

خاللالبال غعاألفرانالميعكميعغع غيتومالكبا  المهنييعغعاآلل ثكتاتفتكمااألدغة تفاقم

.2021 غ اسشهتفي"كابول"غاايغع" اشناع"قا تهاالييالفوضويةااجالمثمكية

oكيمالسوىيعُد لمشهوي غنذي اتبهميي،اضوالمالحروغيونفالموظفونسب  غايلى بااضافة،

يبئيعغخاألغنييعالم ؤ ليعغع غيتومال اب،يع الكتيةيجالغعالرثيتيزال غا ظالفهم يلىغنهم

.صايغةخياياتاتخااخاللغعالتدقك لالبعض يحا لبالعفو "يالبان" ثو فييث،ون ل

oغعمنزل الفيكابولغدينةحروغةفيالموظفاتبضب،امالمؤقت األفراييةالحروغةقتاييلى بااضافةوذا

يفالعاغالتغعظمغنعقتاي يُعدبعمكهع التجالي،و  نيمرعلالالليأل لئاف،طبالعممال ماو

غعمالتغثكىالميكد تف يتواتفتنيالبانحتكة نثكى ختىثالغة ظالفهعيلىالعو  غعالمدينة

غنعتات الي عينيفيال اب حرمهمظمففيغي اغحة سيرونبحيهاالبعضقبمغعاأل ليةالوثو 

.العاغة الحيا  الوظالفالمدايسغع الن امالفيياتيالبان

o نا اسيئيلىالحاجةتؤكدلرنهاالقيصا  ليعافيسياسةبصياغةبعد"يالبان"حتكةت،م لموذا

 يت تعيلم ي يلىيشاي فيالدبكوغاسي الثيتا حروغيها غنحالد ليالمجيمعقِبمغعالم اثد 

.اآلنحيىشتثيةكحروغة"ااسالغية فراي يانيغاي "بليسميًّا  لة

oتيري غ  ليبمكيايتعهداتالجاييسبيمبتشهتغعساب  قتفيجمعتالميحد األغم نبالذكت جديت

ىيلسعىالذياأل ليودفهاثكىبرثيتيزيدغا وو فراي يان يلىالموجَّهةااي اييةلكم اثدات

تالمنظماقِبمغعالم اثداتتكاغعظمت كيمييم نالمفيتن غع  لي غكيون600غبكغتخصيص

يطب جزمسوىلي تاألغوال وذق نيغم."يالبان"ي اي غيجا د االميحد  األغم  كالتالحروغيةغيت

.غعظمهاالد لي البناالميحد الولياتجمدتاليي فراي ياناحيياياتغع

oحصولبالالمتكزيلكبناال ماوفعكي اقيصا ي ايهيايحد نغنعالد ليالمجيمع يا فضااثكي   بناما

.احييايات ثكى
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يالعــالــماالتجـــاه

االنتخابات الروسية: سادسًا
(فايننشال تايمز، الجارديان: )صحيفتا

oيللا عتاجللتامت3سللبيمبت ت لمللد ت17بللد تالمواينللونتالللت ستفلليتاليوجلل تيلللىتصللنا ي تالقيللتاع تغللعتيللو تالجمعللةت 

ملعتالمعايضلة تاييخاباتتبتلمايية ت الييتيمرعت نتترونتبمثابةتتعبيتتثعتالرضلتالكعبيتبكحنتالقيصلا  ت ق

.تالم يجد"تكوي يا" تعاغمتالحروغةتغعت دغةتجالحةتفيت ست

oيتيلتعتغملات يعدت كبتتترييتتفيتتصويتتوذاتالعا تفيتي سيا تووت يل تسلييمتثكلىتغلدايتثالثلةت يلا  ت  يضالاتثبلتتااي

د تيزيللدتغللعتي للبةتالمكللايكة ت يجعللمتغللعتالصللعلتلكرايللةتاليحكللدتغللعت نتثللد تبااقللاتتالقيللتاعتيياللاب تغللعتثلل

.الناخبيع

o دولة؛ الحاكم  ريقةً للحفاظ على سيطرته المستمرة على ال" روسيا المولدة"من المرجح أن يجد لزب

.تف،دتلجحتالنظا تالت سيتيلىتحيمتلي،كيصتفت تخصوغ  ت تعزيزتفت تب،ال تفيتال كاة

oعتقِبلمتتكعتت حزا تالمعايضةتالم مووتلهلاتبخلونتال لباقتالييخلابيتت يكلعتت جلو تحيلمتتُلدبَّتتغل

"تي سللياتالموحللد "النظللا  تالللذيتبللاتتييخللو تغللعتشللعبيةت حللزا تالمعايضللةتالمهللدو  تلكللعبيةتحللز ت

.الحاكم

oافالنيي لير يت"غُنعتالعكتاتتغعتاليتشح ت ات همتالرثيتتغنهمتبايتبايهمتبالناشطتالم جونت."

oئتبي،لديمتالكيبتالليتالمعلاين تاللذيتفلوج"تيلابكوكو"العضوتالبلايدتفليتحلز ت-"فيكنف ريبوييست" شايت

ييتتيحملللالنتيفلللستاسلللم عتبرلللتنتتكللل"تسلللانتباتسلللبتج"غناف للليعتلللل تفللليتالييخابلللاتتالبكديلللةتفللليت

.الناخبيع ت تفييتت صوات 

oتقلالتيصمتيللىت  يلىتغ ليويات تالياييخيلةعتحيل"تي سياتالموحد "تُظهِتتاسياالثاتتالت يت نت ثمتحز ت 

.٪تغعتالت ستلسياالثاتتالت يتالحروغيةتييهمتسيصوتونتلصالحتالحز تالحاكم30 قمتغعت

oةتغؤكللد  تبحغكبيللةتبتلماييلل"تفال يميللتتبللوتيع"الحللاكم ت الللذيتيللدثمتالللتليست"تي سللياتالموحللد " بالفعللم تفللادتحللز ت

 تقالللتتلجنللةتالييخابللاتتالمتكزيللةتينتحللز ت2021سللبيمبتت20غللعتاألصللوات تيللو تااثنلليعتالموافلل ت%ت98فبعللدتفللتدت

ثكلىت قلمتغلعت"تالحلز تالكليوثي"غلعتاألصلوات تبينملاتحصلمت قلت تغنلافستلل  ت%ت50فادتبنحوت"تي سياتالموحد "

%.ت20

oحسي ل  ت كلدتفليتت"تبلوتيع"الذيتساثدتاللتليست"تي سياتالموحد "بالنييجة تقالكااتينت"تالرتغكيع" غعتجايب  ت شا ت

.  يقتكحز تقيا ي ت قالتينتالييخاباتتكايتتتناف يةت شفافة

لزب روسيا المولدة يفوز باالنتخابات التشريعية
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يالعــالــماالتجـــاه

االنتخابات األلمانية: سابعًا
(فيله، فايننشال تايمزدويتشه: )صحيفتا

oتغيتكم يجيال"تكهدت لمايياتسباقااتاييخابيًّاتالكهتتالجايي تغعتاييهامتفيت ت ليةتالم يكاي تاأللماييةت."

oاتالتحللا ت تكلليتتاسللياالثاتتالللت يتيلللىت نتال للكاةتيمرللعت نتتني،للمتغللعتكيكللةتيملليعتالوسللطتاليلليتيمثكهللاتحزبلل

الحللللز ت:ت حللللزا  تيضللللم3الللللديم،تاييتالم لللليحي ت التحللللا تالجيمللللاثيتالم لللليحي تيلللللىتاللللليال تغرللللونتغللللعت

.الديم،تاييتالشيتاكي ت حز تالخضت ت حز تالديم،تايييعتاألحتايتالكيبتالي

oلعديللدتغللعت سلليرونتغللعتالصللعلتت،كلليصتالخالفللاتتبلليعتتكللاتاألحللزا تالثالثللة تبفعللمتتبللايعتتوجهاتهللاتبكللحنتا

اغةت كبت تال،ضاياعتحي تيفضمتالحز تالديم،تاييتالشيتاكيت حز تالخضت تفتنتضتاللت ثكى ت اسيثماياتتث

ألحلتاي تيلت يثا  تتوديعتالثت  تثكىتالفئاتتاألكثتتف،تاا ت ويتغااللتقدتيصعلتت،بكهاتغعتحز تاللديم،تايييعتا

. التقمنةناختالسيثماياتتفيتالبنيةتاليحيية ت قضاياتالم:ت نتاألحزا تالثالثةتتيف تفيتبعضتال،ضايا تغثم

oعللدتوللذا ت قللدت ضللعتدثلليمتحللز تالللديم،تايييعتاألحللتايتشللت يااتلاليضللما تيلللىتالللاتالللليال تالمحيمللمتتروينلل تب

دتاايفلاقتالييخاباتعتياتياللتبضجتامتتخفيضاتتضتيبية ت فتنتقيو تثكىتالقيتانتالجديد ت العو  تيلىتقواثل

".كوي يا"الييتكايتتسالد تقبمتاييكايتجالحةت

oزليًّللات تكلليتتاسللياالثاتتالللت يتيلللىت نتالحللز تالللديم،تاييتالشلليتاكيتقللدتح،لل تت،للدغااتكبيللتاا ت وللوتغللاتيعرللستج

برثيلتتغلعتالذيتييميعتبديجلةتقبلولت ثكلى"تشوليز  ل "شعبيةتغتشح تلمنصلتالم يكاي ت ووت ديتتالماليةت

".وك ياليناتبتب"لخالفيها ت ييفوقتكذلاتثكىتغتشحةتحز تالخضتت"تغيتكم"الذيتيشحي ت"ت يغيعتلشيت"

oالي لاييت"تلينري" قدتتكهدت لمايياتاليالفااتآختتييرونتغعتالحز تالديم،تاييتالشيتاكيتغعتحز تالخضتت حز ت

الميكلللد  تيلت نتالنلللاخبيعتاأللملللانتقلللدتيفضلللكونتتحلللالفتالحلللز تالشللليتاكيتاللللديم،تاييتغلللعتحلللز تالخضلللتت

. الديم،تايييعتاألحتاي

oشليتاكيتسيرونتغعتالصعلتاليركلتثكىتالخيالفلاتتاأليديولوجيلةتبليعتحلز تاللديم،تايييعتاألحلتايت الحلز تال

.تالضتيبيةالديم،تاييت حز تالخضت تخاصةتفيماتييعك تبال ياسةتاأل ي بيةت ال ياساتتالماليةت الن،ديةت 

o،تاييت فيتالم،ابم تالرثيلتيعت اخلمتحلز تاللديم،تايييعتاألحلتايتيفضلكونتيجلتامتتحلالفتغلعتحلز تالتحلا تاللديم

لللولت2017الم لليحيت حللز تالتحللا تالجيمللاثيتالم لليحيت حللز تالخضللت ت وللوتالللليال تالللذيتكللا تييكللرمتفلليت

يتتاي للحا تحللز تالخضللت تلرللعتيجللاوتالللاتاليحللالفتييوقللفتثكللىتحظللو تالييللايتالمحللافظتبالييخابللاتعتياتتكلل

.اسياالثاتتالت يتيلىتتتاجعها
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يالعــالــماالتجـــاه

أزمة تغير المناخ: ثامنًا
(برس، معهد تشاتام هاوسأسوشيتدبرايس، أويل: )موقع

o200سبيمبتتالجايي تتيلىت نتتريتتالمناختقدتيدفعت كثتتغعت13خكصتت،تيتتصا يتثعتالبناتالد ليتيكتتيو تااثنيعت

غكيللونتشللخصتيلللىتغرللا ي تغنللادلهمتفلليتالع،للو تالثالثللةتالم،بكللة تغللاتلللمتيلليمتاتخللااتيجللتاماتتثاجكللةتلكحللدتغللع

همتبلللتاليبعاثللاتتالعالميللةت سللدتفجللو تالينميللة تف لليؤ يتاليريللتاتتالمناخيللةتيلللىتظهللويتغاليلليعتغمللعتيصللف

. الاتفيتظمتثالثةتسيناييوواتتغخيكفة2050بحكولتثا ت"تالمهاجتيعتب بلتالمناخ"

o2050 ت تواصمتتفاقمهاتبحكولت2030 غعتالميوقعت نتتظهتتبؤيتلكهجت تالداخكيةتالناجمةتثعتتريلتتالمناختبحكولت.

oغكيلونتشلخصت216 غعتايتفاعتغ يوىتاليبعاثاتت الينميةتغيلتتالميرافئلة تييوقلعتالي،تيلتتايي،لالتغلاتيصلمتيللىت

حتامت اخمتبكلدايهمتثبلتتسلتتغنلاي  ت ولذقتالمنلاي توليت غتيرلاتالالتينيلة تشلمالتيفتي،يلا تيفتي،يلاتجنلو تالصل

.الربتى ت  ي باتالكتقيةت آسياتالوساى تجنو تآسيا ت شتقتآسيات المحيطتالها ،

oغكيلونت19 غعتالميوقعت نتيرونتلدىتشمالتيفتي،يات كبتتي بةتغلعتالمهلاجتيعتب لبلتالمنلاخ تحيل تقلدتيهلاجتت

٪تغعتسرايها ت يتجعتالات ساسااتيلىتديلا  تيلدي تالميلاقتفليتشلمالتشلتقتتلويس ت9شخص ت يتغاتيعا لتيحوت

. شمالتغت تالجزالت ت غت ت جنو تالمرت 

oت"2021نلاخيتت،ييمتغخايتتاليريتتالم"ت،تيتااتبعنوانت "وا ستكاتا "كمات صديتالمعهدتالمكريتلككؤ نتالد ليةت 

 يجللةتغئويللةتبحكللولتيهايللةتوللذاتال،للتن تغ،اييللةتبللديجاتتحللتاي تغللاتقبللمت2.7توقللعتفيلل تايتفللاعت يجللةتالحللتاي تبم،للدايت

.ثصتتالثوي تالصناثية

oعتغللعتخللاللت اكللتتالي،تيللتت نتحروغللاتتالبكللدانتثاليللةتاليبعاثللاتتتيميللعتبفتصللةتت للتيعتخفللضتتكللاتاليبعاثللات

فيللزتالمتاجعللاتتالاموحللةتلكم للاوماتتالمحللد  ت ينياللا ت تعزيللزتآليللاتتتنفيللذتال ياسللاتتبكللرمتكبيللت ت تح

جنللتالسيثمايتال لتيعتثكلىتيالاقت اسلعتفليتالي،نيلاتتغنخفضلةتالرتبلونعتغملاتسليؤ يتيللىتياقلةت يخلصت ت

.تتت سو تاليحثيتاتتالمناخية

oتغلعتالملتجحت نتيواجل ت2040 تفبحكلولتثلا ت2030  كدتالي،تيلتت يل تيااتللمتتلنخفضتاليبعاثلاتتبكلرمتكبيلتتقبلمتثلا ت 

 ت2030غت ت كثلتتغلعتالميوسلطتاليلاييخيتالميوقلعتلل تبحكلولتثلا ت12غكياياتتشخصتغوجاتتحتتكبيت  ت يت3.9يحوت

.مغكيونتشخصتثكىتغ يوىتالعالمتلديجاتتحتاي تتيجا دتثيبةتاليكري400الذيتغعتالمتجحتخالل ت نتييعتنت

oغكيلونتشلخصتسلنويااتلكجفلا تلملد تسليةت شلهتت700 تغعتالمحيممت نتييعلتنتغلاتي،لت تغلعت2040 بحكولتثا ت

.ثكىتاألقم ت يتغاتي،ت تغعتضعفتالميوسطتال نويتالياييخيتالعالمي

14

o قـــــال األمـــــين العـــــام ل مـــــم

جــوتيري المتحــدة أنطونيــو 

االضـــطراب الـــذي "فـــي بيـــان 

وأ يلحــب بمناخنــا وكوكبنــا أســ

بالفعــل ممـــا كنـــا ن ـــن، كمـــا 

ا أنه يمضي بشكل أسـرع ممـ

ـــا  نســـتمر فـــي... كـــان متوقعً

د تـــدمير األشـــياء التـــي نعتمـــ

عليهــــــــا فــــــــي الحيــــــــاة علــــــــى 

".األرض



يالعــالــماالتجـــاه

النفط: تاسعًا
(برايسأويل: )موقع

oغللعتالنللاتتتالمحكلليت%ت2.8 تفضيلل تغللعتالميوقللعت نتتكللرمتتركفللةتالللواي اتتالنفايللةت"سلليايكيغويجللان" ف،اللاتلبنللات

 تثكللىت سللاستسللعتيت%3.2 ت وللوت قلمتبرثيللتتغللعتالميوسللطتيويللمتاألجلمتالبللالغت2021ااجملاليتالعللالميتفلليتثللا ت

د تغلعت  ليااتلكبتغيمتفيتالميوسطتخاللتالعا تالجايي تلذلاتتعاييتبعضتال،ااثاتتالقيصلا يةتبكل75يبكغت

اليتفلللاعتاألخيلللتتفللليت سلللعايتاللللنفطت الرلللادتالابيعلللي تغملللاتاضلللاتتالعديلللدتغلللعتالكلللتكاتتيللللىتتحجيلللمتبعلللضت

.غكت ثاتهاتالربتىت  تحيىتيغالقهاتبكرمتكاغم

oكايتتشتكةت CF Industries Holdings Inc" األغتيريةتلصناثةتاألسمد تقدتاضاتتتيلىتيغلالقتغصلنعيعتفليت"ت

.الممكرةتالميحد عتيييجةتايتفاعت سعايتالرادتالابيعي تيلىت جمتغيتتغ مى

oضلعا تغ،اييلةتبالعلا تالماضلي تكملاتايتفعلتت يضالات7 فيتالممكرةتالميحد تتضاثفتتتركفةتالرهتبامتبم،دايت 

رادتغلعتاقيلتا تتركفةتالرهتبامتفيت لماييات فتي ات وولنداتبكرمتحا  تقبمتاليتفاعتالميوقعتفيتالاكلتثكىتال

.فصمتالكيام

oتغيجلا د ت سلعايتاللنفطت العديلدتغلعتال لكعت2014كماتسجكتت سعايتالرادتالابيعيت ثكىتغ ليوياتهاتغنلذتثلا ت 

  لياتتلرلمت5.37ليصلمتيللىت%ت1.9األساسيةتاألختى تحي تايتفعتتقيمةتالع،و تاآلجكةتلكرلادتالابيعليتبن لبةت

كملاتايتفعلتتاألسلعايت.ت2014سبيمبتتالجايي ت ولوت ثكلىتسلعتتلهلاتغنلذتفبتايلتت17غكيونت حد تحتاييةتبتيااييةتفيت

.ت2020فيتالعا تالجاييتغ،اييةتبعا ت%ت121الفوييةتلكرادتالابيعيتبن بةت

oخلاللتالفيلت ت%ت101كماتايتفعتت يضاات سعايتالع،و تاآلجكةتلكرادتالابيعيتفيتالولياتتالميحد تاألغتيريةتبن بةت

الهولنللدي ت الللذيتييبللعت حللدت وللمتغتاكللزتبيللعتالرللادتالابيعلليتفلليت  ي بللا تايتفعللتت"ت "TTF  ف،اللاتلمؤشللتت.تيف للها

سللبيمبتت15  ليااتفلليت24.2 سللعايتالع،للو تاآلجكللةتلكرللادتالابيعلليتفلليت  ي بللاتليصللمتيلللىتغ لليوىتقياسلليتبكللغت

. ضعا تغ،اييةتبالعا تالماضي5الجايي ت يتغاتيعا لتايتفاثااتبم،دايت
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الشرق األوسط

oف،ةتغلعتال لعو يةتيللىتبيلعتحصليهاتفليتشلبرةتخالوطت يابيللتالرلادتالابيعلي تفليتصل"ت ياغرلو"تياكعتشلتكةت

غكيلايت4 12غكيايت  لي تلييجلا دتبلذلاتحجلمتصلف،ةتخالوطت يابيللتاللنفطتال لاب،ةتالبالرلةت17الميوقعتلهاتقيمةت

.  لي

oسليثمايتصلنا ي تال" تواصكتتالممكرةتالعتبيةتال عو يةتغعتغ،دوغيتالعالاماتتالمحيمكليع ت اليليتشلمكتت

ةتفلليتالصلليعت ت شللتكاتتالبنيللةتاليحييللةتفلليت غتيرللاتالكللمالية ت كللذلاتغ يكللاييتالصللنا ي تال لليا ي"المباشللت

. كويياتالجنوبية تقبمتبدمتثمكيةتالبيعتالتسميةتفيتغضونتاألسابيعتال،كيكةتالم،بكة

o3.5تت غللعتالميوقللعت نتيلليمتتمويللمتالصللف،ةتغللعتخللاللتبيللعتالمكلليتيعتالمحيمكلليعتجللزمااتغللعت سللهمهمتليللوفي

لصلف،ةتغكياياتت  لي تفيماتسييمتتمويمتالباقيتغعتخاللتقت نتبنرية تكمات ي تغعتالميوقعت نتييجلا دتحجلمتا

.غكيايت  لي20

oللىتايتفلاعت الجديتتبالذكتت نتال عو يةتتُعدتسا ست كبتتسوقتلكرادتالابيعيتفليتالعلالمعت سليؤ يتالصلف،ةتي

مكرلةت تخصوصاات نتالكتكةتت عىتيلىتالسيفا  تغلعتايتفلاعتغعلدلتتاسليهالكتالرلادتفليتالم" ياغرو"ثالداتت

يؤيلةت"ال لعو يةتغ لي،بكااعتحيل تغلعتالميوقلعت نتتيحلولتال لعو يةتيحلوتالثيملا تالراغلمتثكلىتالرلادتبموجلل

. ت بالياليتايتفاعتالاكلتالمحكيتثكىتالراد"2030الممكرةت

oتيحلدىت ولمتشلتكات"بلا ي كلوا" فيتسياقتغيصم تغعتالم،تيت نتتجمعتشلتكةت ثملالتالميلاقت الااقلةتالد ليلةت 

عتغللعتخللاللتيللتوت(غكيللايت  لي1.2)غكيللاياتتييللالت4.55غكللت ثاتتالااقللةتالميجللد  تبال للعو ية تغللاتيصللمتيلللىت

 لعو ي ت تثملالقتاللنفطتال" ياغرلو" سهمتبالبويصة تسيرونتثاييت كبتتيتوتلكتكةتكبتىتبالممكرة تغنذتيلتوت

.قبمتيحوتثاغيع

oغكيلونتسلهم تغلاتيرلافئت81.2ال لعو ي تبيلعت"تصند قتالثت  تال ليا ي" تالممكوكتيصفهاتللت"با ي كوا" تعيز تت

ثالثلامتوذا ت اكتتبيانتصديتال.ت٪تغعتيجماليتاألسهمعتبهد تاليحولتيلىتييياجتالااقةتغنخفضةتالرتبون11.1حصةت

.تييالااتلك هم56ييالاات 51 ت نلتسعتتالاتوتييتا وتبيعت2021سبيمبتت14

oتبللامتيلللىتالم للاومةتفلليتاليحللولتيلللىتيييللاجتالااقللةتالصللدي،ةتلكبيئللةعتغللعتخللاللتيييللاجتالره"تبللا ي كللوا" تهللد ت

.الميجد  ت الهيدي جيع تكماتتتكزتثكىتتحكيةتالمياقتفيت سواقتالكتقتاأل سطت آسيات يفتي،يا

الشأن السعودي: أوالً
(بلومبرجبرايس، أويل: )صحيفتا

"أرامكو"مليارات ريال في ثاني أكبر  رح عام أوَّلي بالسعودية بعد 4.5تستهدف جمع " أكواباور"

17



الشرق األوسط

الشأن اللبناني: ثانيًا
(بلومبرجفورين بوليسي، : )صحيفتا

oلصلعلتفيتضومتاألدغاتتالقيصلا يةتاليليتتعلاييتغنهلاتلبنلان ت ايعراسلاتهاتثكلىتال،الاعتالابليعتت صلبحتغلعتا

لياتتفالصلليد.تالحصللولتثكللىتالللد ام تفضللكااتثللعت نلتلبنللانتيعللاييتغللعتي،للصتحللا تفلليتااغللدا اتتالابيللةت الوقللو 

غلعتخاليةتغعتاأل  يةعت يتجعتالاتيلىتالكتامتالمحمو تبلدافعتاللذثتتغلعتيفلا تاأل  يلة ت تتاجلعتثمكيلاتتاليوييلد

يكلفياتتجايلتشتكاتتالم يحضتاتتالصيدلييةت األ  ية تثكىت غمتبيعهاتلح،ااتبحسعايت ثكلى تكملات نلتالم 

.ترافحتليحغيعتالوقو تلكحفا تثكىتثممتالمولدات

oىتالللذيعتلجللحتالرثيللتتغللنهمتيللل-خاصللةتغتضللىتال للتيان- يهللدو تي،للصتاأل  يللة تثكللتاتتاآلل تغللعتالمللواينيعت

.م سالمتاليواصمتالجيماثيت  تيلىتال،ا غيعتغعتالخايجعتلكحصولتثكىتاأل  يةتلالدغةتلسيرمالتثالجه

oتغعتال رانتيلىتحافةتالف،ت ت78كماتت ببتتاألدغةتالقيصا يةتالكبناييةتفيتاي،ااعتالرهتبامتثعتالبال  ت  فعت٪

هللا ت  نت الللاتب للبلتايكللرالتالنخلللتال ياسلليةت الاوالللفتاليابعللةتلهللاتبالحفللا تثكللىتالغييللاداتتالخاصللةتب

.الليفاتتلحمتغكرالتتالبال 

oجلليةتاليمويللمتاألغتيرلليتلك- ثكللىتالللتغمتغللعت نتاألغللتيرييعتوللمت كبللتتغللايحتلكم للاثداتتااي للاييةتيلللىتلبنللان ت

قيصللا يةت ت غللعتالللا تلللمتتيللبعَّت اشللناعتسياسللاتتاسلليباقيةتلحمايللةتلبنللانتغللعتاليجللتا تيلللىت دغللةتا-الكبنللايي

.تغنذتغنيصفتال،تنتالياسعتثك"ت سو تثالنت دغاتتاقيصا يةتفيتالعالم"ياحنة ت ُصفتتثكىت يهاتيحدىت

oتغلعت يتخاةتاي،ااتلبنانعتيات ثمتت اشناع تلبنان تبكلرمتغحلد   تبهلد تغنلعتاللبال"ت اشناع"فالتتميكات 

متدغللا تاألغللويتخللاللتالعللا تالماضلليتفلليتغحا لللةتلحلل"تبللاييس"اليهيللاي ت ثهللدتتغكللفتلبنللانتيلللىتفتي للا تفيولللتت

.األدغة

oت  تيحيللامتكم للحلةت غللعتيسللتاليم"تبايللدن"فيكلليتتالمحككللونتال ياسلليونتيلللىت نتلبنللانتلتيمثوللمت  لويللةتا اي ت 

يستاألسلب تالتفاقتالنو يتاايتايي تغوضحيعت نتالمكلفتالكبنلاييتكلانتيمثولمت  لويلةتلواشلناعتخلاللتفيلت تاللتل

.بنانعتحي ت  لقتالرثيتتغعتالويما تالذيتايعر تتييالج تثكىتحالةتالديم،تاييةتفيتل"جويجت بكيوتبوش"

oحتلكمنظملاتت لتتميكات اشناعتشيئااتفيتجعبيهاتلكبنانتسوىتاليفاثمتغعتاألدغاتتااي لايية ت ت،لديمتالملن

نللانت قللدت اف،للتتغللؤختااتثكللىتخاللةتغيعللد  تاأليللتا تت للمحتبيز يللدتلب.تغيللتتالحروغيللة ت  ثللمتالجلليةتالكبنللايي

يللاي تبالرللادتالمصللتيتثبللتتاألي نت سللوييا ت غللدتلبنللانتبالرهتبللامتاألي ييللةتثبللتتالكللبراتتال للويية ت فلليتوللذاتاا

.تسي،و ت اشناعتبضثفامتالد لتالييتتيعاغمتغعتسويياتغعتالع،وبات
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الشرق األوسط

الشأن العراقي: ثالثًا
(بلومبرج، اإليكونومست: )صحيفتا

oاغلتتقتيتالعتاقتخفضتسعتتبيعتالنفطتالخا تلكعمالمتاألغتيرييعتبكرمتحا  تفيتخاو تجلامتتغخالفلةتلملاتق

تسلميتب تالممكرةتالعتبيةتال عو يةتفيت قتتساب تغعتوذاتالكهت تحي ت ب،لتتالممكرلةتثكلىتسلعتتالبيلعتال

.  ليتلكبتغيم1.35فيت كيوبت ت  نتترييتتثعتسبيمبت تبزيا  تقديوات-العتبيتالخفيف-لخاغهاتالتليست

oليتلكبتغيمتفيت كيوبتتال،ا  1.15 سييمتبيعتخا تالبصت تالخفيفتلكعمالمتاألغتيرييعتبخصمت  .

oلفالات تعدتوذقتالخاو تلفيةتلكنظت تألنتالعتاق تغثمتالعديدتغعت  لتالكتقتاأل سلط تيلا يااتغلاتييخلذتقلتايااتغخا

.لماتتفعك تالممكرةتالعتبيةتال عو يةتثندغاتييعك تاألغتتبالي عيت

oفلليتالخللاغستغللعت"تتوتللال" فلليتسللياقتغيصللم ت قعللتتحروغللةتالعللتاقت شللتكةتالللنفطتالفتي لليةتالعمالقللةت

.تثاغاا25غكيايت  ليتلبنامتغكت ثاتتثمالقةتلكااقةتفيتالعتاقتثكىتغدايت27 تصف،ةتب،يمةت2021سبيمبتت

oقلالم ت فيتغضونتالصف،ة تغعتالم،تيت نتييمتبنلامتغحالةتياقلةتشم ليةتكبيلت ت غلعتثلمتتوسليعتح،لمتيفلط

.عيبااضافةتيلىت حدتالمكت ثاتتاألختىتالييتت يهد تييياجتكهتبامت قمتتكوثااتبواساةتالرادتالابي

oاتت غعتالجديتتبالذكتت نتغكت ثاتتغحاةتالااقةتالكم يةت الرادتالابيعيتسي،كمتغعتالثيملا تثكلىت اي 

.تالرادت الرهتبامتغعتييتانتالييتقاغتتغؤختااتب،اعتتكاتالواي اتتب بلتالفواتيتتغيتتالمدفوثة

oاللاعتالصللف،ةتغفيللد تلكجللايبيع تحيلل تتضللمعتتح،يلل تالد وللايتلكعللتاقتالللذيتكللافحتلجللذ تالم لليثمتيعتيلللىتق

متالااقللة ت لرللعت  غاللاتغللات فللعتالف للا ت ثللد تالسللي،تايتال ياسلليتيلللىتتللدوويتغكللت ثاتتالااقللةتالعتاقيللةتبلل

.لالسيثمايتفيتالعتاق"تغوبيميك ون"  ت"شم"  ت"بيتبي" ثد تيقبالتالم يثمتيعتغعتشتكاتتغثمت

oيللتتاليلليتفلليت قللتتسللاب تغللعتوللذاتالعللا  تقاغللتتبيري"تتوتللال" غللعتياحيللةت خللتى تتُعللدتالصللف،ةتغفيللد تلكللتكةت

لتثلا تليبعاثاتتالرتبونتبحكو"تالصفتتالصافي" الاتكجزمتغعتالليزا تبلت Energies Totalثالغيهاتاليجاييةتيلىت

اتت ت غللعتالجللديتتبالللذكتت نتصللفتتاليبعاثللاتتيللدثمتديللا  تاايفللاقتثكللىتالمكللت ثاتتاليلليتت،كللمتغللعتايبعاثلل2050

غكيلايت  ليتثكلىتغلدىتالع،لدت95 يباحالاتب،يملةت"تتوتلال" يااتسايتتاألغويتثكىتغاتيتا  تف،لدتتجنليتشلتكةت.تالرادات

.الحالي

لتنفيذ مشروعات عمالقة للطاقة" توتال"العرا  يُبرم صفقة مع 
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الشرق األوسط

الشأن اإلسرائيلي: رابعًا
(بلومبرجتايمز أوف إسرائيل، : )صحيفتا

oكلويفتايسثبتتالفيديوت-سبيمبتتالجايي تاجيماثاات17 ت ديتتالخايجيةتاألغتيري تالجمعةت" ييوييتبكينرع"اسيضا ت-

ىتغعت ديامتخايجيةت غ ؤ ليعتكبايتغعتيستاليم ت ااغايات ت البحلتيع ت المرلت عت اللاتبمناسلبةتغلت يتثلا تثكل

.يم تغيعهدااتبيكجيعتالمزيدتغعتالد لتالعتبيةتثكىتتابيعتالعالقاتتغعتيستال"يبتاوا "توقيعتاتفاقاتت

oتيريلةتسيمضليتبالفوالدتالدبكوغاسيةت القيصلا يةتليكلاتالتفاقلات تغكليتااتيللىت نلتاا اي تاألغ"تبكينرع"  شا ت

.قدغااتفيتثمكياتتاليابيع

oغزيلدتغلعت ت نلتالولياتتالميحد تتتغلتفيتتابيعتالعالقلاتتبليعتيسلتاليم"بايدن" ثكي  ت  ضحتكبايتغ اثديت 

تاليمتغلعتيسلايفتاجلةالد لتالعتبية ت  يلهاتسي اثدتفيتتعزيزتثالقاتتيستاليمتغلعتال لو ان تاللذيت صلمتيللىت

.العا تالماضي

oسلبيمبتتتالجلايي تينت  للةت13 تيلو تااثنليعت"ثبلدت تبلعتيلوق" فيتسياقتغيصم تقالت ديتتالقيصا تااغلاياتي ت

  ليتخلاللتااغاياتتالعتبيةتالميحد تت عىتيلىتديا  تاليعاغالتتالقيصا يةتغعتيستاليمتيلىت كثلتتغلعتتتيكيلون

عتفلليتغللؤتمتتافيتاضلليتغللعتالوليللاتتالميحللد  تحيلل تي،للو ت فللدااتتجاييًّللاتيفيلل"تبللعتيللوق" قللال.الم،بللمالع،للدت

ديتقتشتكةتااغاياتيةتلحصةتفيتح،متغادتيستاليكيتت"تغبا لة"ينتتكاتالصف،اتتتكممتشتامتشتكةت:تالم يوى

.ب،يمةتغكيايت  لي"ت ييكينت يكيا"

oيتغواجهللةتفلل"تبكللرمتكبيللت" ثكلىتالجايلللتاآلخللت تكثفللتتال،للواتتالبحتيللةتااسللتاليكيةت يكللايهاتفلليتالبحللتتاألحمللتت

.اليهديداتتاايتاييةتالميزايد تلككحعتالبحتيتااستاليكي

oكيةتالمي،اثلدتاستاليم ت قلالتقاللدتالبحتيلةتااسلتالي"تغصديتقك تكبيت" تعدتاأليكاةتاايتاييةتفيت ثاليتالبحاي ت

ا يةتينتبحتيللةتبللال قتقللا ي تثكللىتغهاجميهللاتحيثمللاتكللانتالللاتضللت ييااتلحمايللةتالمصللالحتالقيصلل"تشللايفيطييكلليت"

. األغنيةتااستاليكية

oملاتاثيبلتت نت  ضا ت نتيستاليمتغ يعد تلكت تبكرمت كبتتثكىتالهجماتتالمباشت تثكىتال فعتااسلتاليكية تك

". قوذاتاألغتتلتييعك تبمدىتبعدتالخاتتثعتبال"ينت:تبال قتتحميتحتيةتالمالحةتفيتجميعت يحامتالعالم تقالكاا
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جائحة كورونا في القارة اإلفريقية.1

الشأن الغاني.2

إفريقيا



إفريقيا

جائحة كورونا في القارة اإلفريقية: أولًا
(بلومبرجبرس، أسوشيتد: )صحيفتا

oيهمتيلحغكونتفليت  تسبيمبتتالجايي17الثالثاميو  ثكنتتغنظمةتالصحةتالعالميةت شتكاؤواتفيتغؤتمتتصحفي ت

 ت ووتغاتخيلتآغالتال،ا  تاألفايقةت2022بحكولتفبتايتتتحياجتيليها٪تغعتل،احاتتكوي ياتالييت30بنحوتز يدتيفتي،يات

٪تغلعتاألفايقلةتبكلرمتكاغلم ت4٪توذاتالعا  تفحيىتاآلنتتمتتاعيمت قلمتغلعت60فيت نتيصمتغعدلتالياعيمتيلىت

.  لتغنيةتف،ط10جتثةتل،اوتحولتالعالمتفيتاتتغكياي5.7فيماتتمتتوديعت

oتاليبلللايعتالهاللللمتفللليتغعلللدلت"جيبتي لللوستيلللدي س"كملللات صلللفتالملللديتتالعلللا تلمنظملللةتالصلللحةتالعالميلللةت 

ىتيثالامت ت  ثلاتغلت ت خلتىتشلتكاتتاأل  يلةتيلل"غكلركةتقابكلةتلكحلم"الياعيمتبيعتالبكلدانتالرنيلةت الف،يلت تبحيل ت

 ت اليلليتتللمتتصللميمهاتلمكللايكةت"COVAX"األ لويللةتلكمبللا ي تاليلليتتللدثمهاتاألغللمتالميحللد ت المعت فللةتباسللمت

الك،احللاتتثكللىتغ لليوىتالعللالم تلرللعتشللتكاتتاأل  يللةتلللمتتُظهللتت يتغؤشللتاتتثكللىت يهللاتحتيصللةتثكللىتتبللديم

.سياسيهاتالحالية تحي تتناشدتالد لتالرنيةت الجهاتتالينظيميةتلك ماوتبجتثاتتغعزد 

oاليجزللةتفليت تالملديت تلمجموثلةتغلعتسالسلمتالبيلعتب"بيبرلوي"اللتليستالينفيلذيتلكلتكةت"تللويينزليونت"فيماتقالت

جنللو تينتل،احلاتتفيلت ستكوي يلاتتمثلمتالمفيلاوتالللتليستاثلا  تفليحتالميلاجتتغجلد ااتفليت  للة:تجنلو تيفتي،يلا

غيجلتتسلنويًّاتيعنليتخكل تثالثلةتآل ت ظيفلةت300يفتي،يا تبماتي همتفيتتخفيضتغعدلتالباالة تغضيفاات نتفيحت

".تيعاييتبعضتالكيم"كمتثا ت وذاتيحياجتيلىتاقيصا تغينا ٍ تفيتحيعت نتاقيصا تالد لةت

oتابات تاليليت تيلىتجايلتالعديدتغعتالكتكاتتاألختىتفيتجنو تيفتي،يا تلكيعافيتغلعتتكلاتالضلا"بيبروي" ترافحت

.غيجتاا550تضتيتب ببهاتيحوت

oتف،لطتغلعتسلرايهاتحصلكواتثكلىتالجتثلات تكملات19 قدتتحختتتجنو تيفتي،ياتفيتشتامتالك،احلاتعتحيل تينلتيحلوت٪

يعللديعتتواجلل تالد لللةتضللعفتالاكلللتثكللىتتك،لليتالك،للاوعتيييجللةتاليكللرياتفلليتتللحثيتق تغللات فللعتشللتكاتتقاللاعتال

.ليوفيتتجتثاتتالك،اوتفيت غاكعتالعمم
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إفريقيا

oسبيمبتتالجايي تفلتنتث،وبلاتت16 تيو تالخميست"ييرواس"قتيتقا  تالمجموثةتالقيصا يةتلد لتغت تيفتي،يات

لتثكللىت ثضللامتالمجكللستالع للرتيتالحللاكمتفلليتغينيللات ثللالالتهم تتكللممتحظللتااتثكللىتال للفتت تجميللدتاألصللو

.الماليةعت الاتيثتتالي،ال تالع رتيتالذيت قعتقبمت كثتتغعت سبوعتفيتالبال 

oخايجيللةت تحيلل تقالللتت ديللت تال" كللتا" يللحتيتالللاتث،لللتايع،للا تقمللةتاسلليثناليةتبكللحنتغينيللاتفلليتالعاصللمةتالراييللةت

عتلك،للامتقللا  تالمجكللستالع للرتي"كويللاكتي"الرينيللةالللذيتدايتالعاصللمةت"تاايرللواس"الراييللة تينت ثضللامت فللدت

. تقدغواتت،اييتومتفيتاجيماعتيو تالخميس"كويدي لفات" اليح، تغعتحالةتالتليستالمخكوعت

oاتشلد"تاايرلواس" تينتقلا  ت"بلت جلانتككلو ت" غعتجهي  تقالتيليستالمجموثةتالقيصا يةتلد لتغت تيفتي،يات  

.ثكىتضت ي تت،كيصتالفيت تاليي،اليةتفيتغينيا ت ستثةتثو  تالبال تيلىتالنظا تالديم،تايي

oات لفل" بعدتساثاتتغعتال،مة تتعهلدتتدثملامتالمجكلستالع لرتيتفليتغينيلاتبعلد تال لماوتلكلتليستالمخكلوع ت

ميللون ت تبمرلا ي تاللبال  تقللالكيعتييهلمتللعتيخضللعواتلكضلروطتالميزايلد تاليلليتيمايسلهاتالوسلاامتااقكي"كويلدي

للللعتيتضللللتأليت...تغوجلللو ت سللليب،ىتفللليتغينيلللاتكويلللدي" قلللالتالمجكلللستالع لللرتيتث،للللتاخييلللا تالمحا ثلللاتت

".ضروط

oغاياتالميراغكةتلياويتتصناثةتاأللوغنيلو ت" فيتسياقتغيصم ت قعتتشتكةت"GIADEC" غكيلايت1.2صلف،ةتب،يملةت

Rocksure  ليتغللعتشللتكةت International" الميخصصللةتفلليتالبنللامت اليعللديععتلبنللامتغللنجمت غصللفا  تفلليت"ت

".البوك يت"غ عىتلياويتتاحيياياتتالد لةتغيتتالم يركةتغعتخا ت

oقدتاتف،تتالكتكيانتثكىت نتتميكاتشتكةت Rocksure International" غعت سهمتالمكت ع ت%ت70حصةتقديوات"ت

.ت٪30الن بةتالميب،يةتالبالرةت"ت "GIADECثكىت نتتميكات

oوذا ت تياكعتشتكةتGIADEC" الرايي ت يضااتيلىتث،دتشتاكاتتغعتشتكاتتخاصةتلياويتتالبنيةتاليحييةتلكمنجم"ت

 نت تغلعتييضلاو"البوك ليت"غكيلاياتت  لي ت اللاتليح،يل تالسليفا  تالراغكلةتغلعتتعلديعت6ت،ديتقيميهلاتبنحلوت

تعدت احد اتغعت يبعةتغكت ثاتتت عىتالكتكةتيلىتالبح تثعتغ يثمتيع"تRocksure"شتاكيهاتالموقعةتغعت

.ليمويكها

الشأن الغاني: ثانيًا
(، إي بي سي نيوزبلومبرج: )صحيفتا
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