
Sunday 23/9/2018 Issue  No.8196  Volume 23األحد 2018/9/23 الموافق 13 محرم 1440 هـ العدد  8196 السنة الثالثة والعشرون 22

ملبيًا طموحات عمالئه لخدمات مصرفية إسالمية متطورة

مصرف الصفا "اإلسالمي" يستعد لتدشين فرعين
في مدينتي جنين والبيرة لمناسبة عامين على افتتاحه

رام الله - يحتفل مصرف "الصفا" اإلسالمي" باختتام عامه الثاني 
كش���ركة مساهمة عامة، وكثالث بنك إس���المي عامل في فلسطين، 
وال���ذي بدأ عمله منذ الثاني والعش���رين من ش���هر أيلول من العام 
2016، محقق���ا مجموعة من اإلنجازات الت���ي تمثلت بتقديم أفضل 
الخدم���ات المصرفي���ة اإلس���المية والبرامج المتمي���زة والمتوافقة 
وأحكام الش���ريعة اإلس���المية، باإلضاف���ة إلى الب���دء بتنفيذ خطة 

التوسع لتحقيق مبدأ الشمول المالي. 
وبهذه المناس���بة؛ هنأ نضال البرغوث���ي مدير عام مصرف الصفا  
"اإلس���المي"، كافة أعضاء مجل���س اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة 
أبناء أس���رة مصرف الصف���ا والعمالء، آمال أن يدخ���ل المصرف عامه 
الثال���ث متمكنا من مواصل���ة تقديم خدماته الممي���زة والمبتكرة 
للعمالء، وملبيًا احتياجات السوق الفلسطينية للخدمات المصرفية 
المتطورة محتكمًا لضوابط الشريعة اإلسالمية، ومساهما فاعال في 
جه���ود تطوير الصيرفة اإلس���المية وعملية التنمي���ة االقتصادية 

الملّحة في فلسطين. 
كم���ا توج���ه البرغوثي بالش���كر والتقدير لعمالء مص���رف الصفا 
"اإلس���المي" على ثقتهم الكبيرة التي منحوها للمصرف عن طريق 
فتح حس���ابات التوفير واالدخ���ار والودائع، والت���ي تعكس الدرجة 
العالية من ثقة المتعاملين بمصرف الصفا وسعيهم إلى البحث عن 

برامج وخدمات متميزة تتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية.

خطط التوسع والشمولي المالي
وأض���اف البرغوثي: يفخر مجل���س اإلدارة واإلدارة التنفيذية، بما 
وص���ل إليه المص���رف خالل هذه الفت���رة القصي���رة؛ حيث نحتفل 
بالذك���رى الثاني���ة الفتتاح المص���رف، محققين جزءا م���ن أهدافنا 
للوصول إلى كافة أبناء ش���عبنا في مختلف المحافظات ومتطلعين 
لتدشين فرعين جديدين للمصرف في كل من مدينة البيرة ومدينة 
جنين، مش���يرا إلى افتتاح المصرف فرعا في محافظة الخليل خالل 
شهر تش���رين األول من العام المنصرم، إضافة إلى افتتاح فرع آخر 
لخدمة الجمهور في محافظة نابلس، وافتتاح مكتب لمصرف الصفا 

في جامعة النجاح الوطنية نهاية العام الماضي.
كما أك���د البرغوث���ي أن إدارة "الصفا" س���تواصل تنفيذ خطتها 
االس���تراتيجية من أجل االنتشار والتوسع في فروع جديدة في عدد 
من محافظات الوطن، تلبية الحتياجات المواطنين الساعي للحصول 
على خدمات مصرفية إسالمية متطورة، وبرامج تمويل متوافقة مع 
أحكام الش���ريعة اإلسالمية السمحاء، فيما سيساهم االنتشار أيضا 
في توفير فرص العمل للعشرات من خريجي الجامعات في مختلف 

المحافظات.
وش���دد على الت���زام "الصف���ا" بمواصل���ة أداء دوره وواجبه تجاه 
المجتمع الفلسطيني، حيث دعم مش���اريع المسؤولية المجتمعية 
ودع���م قطاعات مهمة مثل التعليم والصح���ة والمبادرات اإلبداعية 
والتنمي���ة المس���تدامة، كما لفت إل���ى الدورة الت���ي نظمها الصفا 

مستهدفا أئمة المساجد، من أجل نش���ر التوعية المجتمعية حول 
أس���س الصيرفة اإلس���المية، وذلك إيمانا من مجلس اإلدارة بالدور 
التثقيف���ي والتوعوي ال���ذي يقع عل���ى عاتق المص���رف. كما عقد 
المص���رف أيضا دورتي���ن تثقيفيتي���ن للطلبة األول���ى في جامعة 
الق���دس والثانية في جامعة فلس���طين التقنية )خضوري( بمدينة 
طولكرم، وذلك ضمن سلسلة الدورات وورش العمل التي سيعقدها 

الصفا لصالح طلبة الجامعات.
ويدخل المصرف عامه الثالث محققًا سلسلة من اإلنجازات أهمها 
الفوز بعضوية مجل���س إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسس���ات 
المالي���ة اإلس���المية  )CIBAFI( وه���و المظل���ة الرس���مية للصيرفة 
اإلسالمية على مستوى العالم، ومتطلعا إلى المزيد من تطوير كافة 
الفروع بأحدث األنظمة التكنولوجية التي تضمن راحة المتعاملين، 
وتقدي���م الخدم���ات المصرفية المتط���ورة وفق أحكام الش���ريعة 
اإلس���المية، والخدم���ات اإللكتروني���ة المجانية التي تس���هل على 
المتعاملي���ن مع مصرف الصفا إنج���از متطلباتهم بما يوفر عليهم 

الجهد والوقت.

"درجات" و"جود" و"تاج"
ومواصلة لتنفيذ خطط وبرام���ج تمويل المنافع والخدمات لصالح 
العمالء، أطلق المص���رف مؤخرا برنامج تموي���ل التعليم والتدريب 
"درجات"، ويتيح البرنامج للطلبة التس���ديد بأقس���اط شهرية تصل 
لغاية 72 شهرًا، ويمنح الطالب حرية في اختيار الخدمة التعليمية 
المعتم���دة م���ن المصرف، باإلضاف���ة إلى أن البرنام���ج متاح لجميع 
مراحل التعليم من المدرس���ة وحتى الدراس���ات العليا والشهادات 
المهني���ة والتدريب، كما يتماش���ى البرنامج مع أحكام الش���ريعة 

االسالمية، ويوفر تمويال يصل إلى نسبة مئة بالمئة.
ويع���د برنام���ج )جود( واح���دا من أب���رز برامج حس���ابات التوفير 
التش���جيعية الت���ي اس���تطاع المص���رف م���ن خاللها من���ح جوائز 
مالية قيم���ة، حيث يتيح للمتعاملين مع المص���رف ادخار أموالهم 
وتنميتها وفقًا لضوابط الش���ريعة اإلسالمية؛ حيث فاز خالل العام 
المنص���رم إلى اآلن 75 فائزا ف���ي الجائزة األس���بوعية وقيمتها 10 
آالف ش���يكل بين حملة جود الرئيس���ية وجود نابلس وجود الخليل، 
باإلضاف���ة إلى الرابح بالجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف ش���يكل، فيما 
قام المصرف بإجراء تعديل على البرنامج، بحيث رفع المصرف قيمة 
الجائزة الكبرى مخصصا المصرف لكل من محافظة نابلس ورام الله 
والخلي���ل التي تحتضن فروع مصرف الصفا جائزة كبرى بقيمة 150 

ألف شيكل لكل محافظة على حدة.
كما تمّي���ز مصرف الصفا بإطالق برنامج )ت���اج( لتمويل الخدمات 
الصحية، ليكون بذلك المصرف اإلس���المي الوحيد الذي يقدم هذه 
الخدمة مس���تمدًا فكرة هذه الخدمة من تعاليم ديننا الحنيف ومن 
قيم التكافل االجتماعي، بحيث يتم تقسيط سعر الخدمة الصحية 

بأقساط شهرية مريحة تصل فترة سدادها لغاية 72 شهرًا.

جلس��ة ف��ي "مفتاح" تس��تعرض نتائج دراس��ة 
حول اإلنفاق الحكومي على القطاع االجتماعي

رام الله – عقدت المبادرة الفلس���طينية لتعميق الحوار العالمي 
والديمقراطي���ة "مفت���اح" جلس���ة تش���اورية بحض���ور ممثلين عن 
المؤسس���ات األهلية، تم خاللها اس���تعراض نتائج الدراس���ة التي 
أعدته���ا "مفتاح" حول اإلنف���اق الحكومي على القط���اع االجتماعي 
خالل األعوام العشرة الماضية من منظور العدالة االجتماعية، لغاية 
إعادة تقييم مجاالت اإلنف���اق الحكومي على القطاع االجتماعي من 
خالل فتح باب الحوار بين مؤسس���ات المجتم���ع المدني ومكوناته 
المجتمعي���ة المختلفة، والوزارات المختلفة، خاصة تلك التي تقدم 
خدمات مباش���رة للمواطني���ن كوزارات الصح���ة، التعليم، والتنمية 

االجتماعية.

النتائج والتحديات
وخلصت الدراس���ة إلى مجموع���ة من النتائ���ج والتحديات، حيث 
أش���ارت إلى أنه عل���ى الرغم من محدودية الموارد المالية للس���لطة 
الوطني���ة الفلس���طينية، تبقى الموازنة العامة بش���قيها: النفقات 
واإليرادات األداة األكثر جداًل في أروقة صنع القرار، لما لها من أبعاد 

تنموية واجتماعية، واقتصادية.
ولفتت نتائج التقرير إلى أن الهوة ما زالت متس���عة بين اإلنفاق 
الجاري والتطويري التنموي خالل العش���ر س���نوات الماضية 2008-
2018، حيث ش���كل اإلنفاق الجاري 86.6% من هيكل اإلنفاق العام، 
األمر الذي يدلل على اس���تمرار المنحى اإلغاثي للسياسات المالية 

على حساب التنموي.
فيما ش���هدت الس���نوات األخيرة تراجعًا لمخصصات المؤسسة 
األمني���ة لصالح مخصص���ات وزارة التربية والتعلي���م العالي، التي 
احتل���ت المرتبة الثانية في هيكل اإلنفاق العام للميزانية بنس���بة 
18.3%، ويليها وزارة الصحة بنس���بة 9.7% ف���ي العام 2018، إال أن 
مخصصات وزارة التنمية االجتماعي���ة بلغت 5% من حجم الموازنة 
العامة، وهي نس���بة ال تعّبر عن حجم المهام والمسؤوليات الملقاة 

على عاتق الوزارة.
ومن ضم���ن التحديات التي أش���ار إليه���ا التقرير، ه���و أن قدرة 
اإليرادات المحلية والمتأتية من قطاعات اإلنتاج والتجارة الداخلية 
على تمويل النفقات العامة، لم تتجاوز 22.4% في السنوات الخمس 

األخيرة، كما تش���هد المس���اعدات المالية والمن���ح الدولية تراجعًا 
ملموس���ًا من حيث قدرتها على تمويل اإلنفاق العام، فبعد أن كانت 
تشكل 61% أصبحت ال تتجاوز ما نسبته 15.4% خالل األعوام العشرة 

األخيرة.
الطاق���ة  وانخف���اض  التش���غيل  أزم���ة  اس���تمرار  ويش���كل 
اع القرار، حيث 

ّ
االستيعابية لس���وق العمل، تحديًا آخر أمام صن

ارتفعت مع���دالت البطالة إلى ما نس���بته 43.9% في قطاع غزة 
و18% ف���ي الضفة الغربية لتش���كل ما متوس���طه 27.7% خالل 
الع���ام 2017، وفي كال الحالتين فإنها تعتبر مرتفعة بالنس���بة 

للمقاييس العالمية. 
ويظه���ر التقرير اتس���اع الفجوة في معدالت الفق���ر وفقًا ألنماط 
االس���تهالك بين كل من الضفة الغربي���ة وقطاع غزة، حيث ارتفعت 
النس���بة في القطاع من 38.3% الع���ام 2009، إلى 53% للعام 2017، 
فيما انخفضت تلك النسبة في الضفة الغربية من %19.4 إلى %13.9 
ل���ذات الفترة على التوالي، يأتي ذلك بالرغم من أن 72% من أجمالي 
المس���اعدات المقدمة م���ن وزارة التنمية االجتماعي���ة، تذهب إلى 

قطاع غزة. 
يذك���ر أن "مفت���اح" عملت خالل الس���نوات األخي���رة على تعميق 
التع���اون مع كل م���ن وزارات التنمية االجتماعي���ة، الصحة المالية، 
والتربي���ة والتعليم العالي، من خالل دع���م تلك الوزارات في إصدار 
موازن���ات المواطن وبناء قدرات فريق إع���داد الموازنة، وإعداد أدلة 

تعكس إجراءات إصدار الموازنات بشكل سنوي.
تأتي هذه الجلس���ة في إطار مش���روع "التمويل من أجل التنمية" 
ال���ذي تنف���ذه "مفتاح" بالش���راكة م���ع االئتالف من أج���ل النزاهة 
والمس���اءلة - أمان، ومعه���د األبحاث التطبيقي���ة – القدس )أريج(، 
وبتمويل من "أوكس���فام"، وعلى ض���وء اهتمام "مفت���اح" المتزايد 
بالتأثير بالسياسات المالية من منظور العدالة االجتماعية، والنابع 
من أهمية الدور الذي تلعبه سياس���ات اإلنف���اق العام في تقليص 
الفجوات بي���ن المكونات المجتمعية، ومعالج���ة اآلثار الناجمة عن 
محدودية التدخل لصالح الفئات األكثر تهميش���ا، والذي من شأنه 
أن يهدد القي���م الديمقراطية والعدالة االجتماعية التي تس���اهم 

"مفتاح في السعي لمأسستها. 

األمم المتحدة تخس��ر "المعركة ض��د المجاعة" في اليمن
االم���م المتحدة )الواليات المتح���دة( - أ ف ب: أعلن مارك لووكوك 
مس���اعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية أمام مجلس 
األم���ن الدول���ي، الجمعة، أّن األم���م المتحدة تخس���ر "المعركة ضد 

المجاعة" في اليمن.
وق���ال لووكوك، "الوض���ع قاتم ج���دا. نحن نخس���ر معركتنا ضد 
المجاعة. والوضع تفاقم على نحو مثير للقلق في األسابيع األخيرة".
م���ة "أنق���ذوا األطفال" )س���ايف ذي 

ّ
رت منظ

ّ
وقب���ل يومين، ح���ذ

تش���يلدرن( غير الحكومية من أّن أكثر من خمس���ة ماليين طفل في 
هذا البلد معّرضون لخطر الموت جوعا.

وشّدد المس���ؤول األممي خالل جلسة طارئة لمجلس األمن عقدت 
بطل���ب من المملكة المتحدة على "أننا قد نقترب من نقطة الالعودة 
ب العديد من الخس���ائر في 

ُّ
الت���ي س���يكون بعدها مس���تحياًل تجن

األرواح البشرية بسبب المجاعة الواسعة النطاق في البالد".
وأش���ار لووكوك إلى أّن اليمن يش���هد "أس���وأ أزمة إنس���انية في 
العال���م"، موضح���ا أّن "هناك أكثر من 22 مليون ش���خص بحاجة إلى 
المس���اعدة" في اليمن، منهم "18 مليونا" يعانون من "انعدام األمن 

الغذائي".
ولفت إلى أّن "أكثر من 8 ماليين" يعانون من "انعدام خطير لألمن 

الغذائ���ي، وهذا يعني أنهم ال يعرفون متى س���يتناولون وجبتهم 
الغذائي���ة التالية"، مش���ددا على أنهم "يحتاجون إلى مس���اعدات 

إنسانية عاجلة للبقاء على قيد الحياة".
ب االنهي���ار الكامل والحفاظ على حياة 

ّ
واعتبر لووكوك أنه "لتجن

ماليي���ن الناس"، يج���ب على مجلس األم���ن دعم إج���راء مفاوضات 
سياسية واتخاذ "إجراءات فورية لتحقيق استقرار" اقتصادي.

وأضاف، انه يجب على المجلس أيضا أن يدفع الجهات الفاعلة إلى 
"السماح بالوصول إلى األشخاص األكثر ضعفا" عبر الموانئ والطرق 

الرئيسية، وتنظيم "جسر جّوي" لعمليات اإلجالء الطبي.
ويش���هد اليمن من���ذ 2014 نزاعا داميا قتل فيه نحو عش���رة آالف 
ش���خص معظمه���م مدنيون وبينه���م نحو 2200 طف���ل، بين قوات 
موالية لحكومة معترف بها دوليا يدعمها تحالف عس���كري بقيادة 
الس���عودية، والمتمردي���ن الحوثيين المتهمي���ن بتلقي الدعم من 

إيران، والذين يسيطرون على صنعاء والحديدة ومناطق أخرى.
وبحس���ب األمم المتحدة، ارتفعت أس���عار الم���واد الغذائية في 
اليمن بنس���بة 68 في المئة منذ 2015، العام الذي بدأ فيه التحالف 
العس���كري بقيادة الس���عودية عملياته ضد المتمردين الحوثيين 

الشيعة.

جنين: "القدس المفتوحة" تفتتح المعرض 
الزراعي األول لطلبة وخريجي كلية الزراعة

جنين - محمد ب���الص: افتتحت كلية الزراعة التابعة لجامع���ة القدس المفتوحة لمنطقة 
جنين التعليمية، أمس، المعرض الزراعي األول لطلبة وخريجي الكلية، وذلك لمناس���بة البدء 

بموسم حصاد الزيتون.
وقال القائمون على هذا المعرض، إنه ينظم وبدعم من ش���ركة "مقدادي" للمواد الزراعية، 
ومصنع "اليرموك" للبالس���تيك، ومنتدى التنمي���ة االقتصادي المحلي في جنين، فيما تولى 

عرافة حفل االفتتاح الطالبان محمود مساعيد ويارا أبو سليم.
وحضر حفل افتتاح المعرض، مدير المنطقة التعليمية، د.عماد نزال، ومس���اعد المحافظ، 
المهندس منصور الس���عدي، ممثال عن المحافظ اللواء إبراهيم رمضان، وعميد كلية الزراعة، 

د.معن شقورة، ومدير زراعة جنين، باسم حماد.
وأكد نزال، اهتمام الجامعة بتنظيم مثل هذه النش���اطات الهادفة إلى تنمية روح العمل 
لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم العملية، إلى جانب الدراس���ة النظرية لتخصصاتهم وخاصة 

تخصص الزراعة.
وقال، إن جامعة القدس المفتوحة تس���عى دائما إلى فتح قنوات عديدة مع المؤسس���ات 
الزراعي���ة لتدريب طلبة التخصص عمليا داخل المؤسس���ات الزراعية والمش���اتل والمصانع 

الزراعية.
وأش���ار نزال إلى أن هذا المعرض جاء نتاج التش���بيك مع المؤسس���ات العاملة في المجال 
الزراع���ي والمزارعين، ويش���كل فرصة للتعرف عل���ى إنجازات الطلبة وه���م على مقاعدهم 

الدراسية، وقدم شكره لجميع المؤسسات واألشخاص الداعمين للمعرض الزراعي األول.
من جهته، بين ش���قورة أن هذا المعرض جاء ضمن األنش���طة التي تقوم بها كلية الزراعة 
والتي تحظى بدعم كامل من رئيس جامعة القدس المفتوحة ونوابه، مؤكدا س���عي الجامعة 
لتنشيط تخصصات جديدة ضمن كلية الزراعة وهي اإلنتاج الحيواني والصناعات الغذائية.
وأوضح، أن الفئات المس���تهدفة من هذا المعرض هم المزارعون الذين لهم دور كبير في 
برنامج التدري���ب والتأهيل للطلبة بهدف تنمية قدراتهم العملي���ة ومهاراتهم الزراعية، 
باإلضاف���ة إلى التعرف على إنجازات طلبة تخصص الزراع���ة وما يقومون به وهم على مقاعد 

الدراسة، واإلطالع على مشاريع تخرجهم المتميزة.
وبين ش���قورة، أن الفئة الثانية المس���تهدفة هم طلبة تخص���ص الزراعة ليقوموا بعرض 
إنجازاتهم ومنتجاتهم الغذائية أمام الحضور والتعرف عليها من قبل المؤسسات الزراعية، 

وذلك انعكاسا للفائدة التي تلقوها خالل التدريبات في المشاتل والمؤسسات الزراعية.
وقدم شكره وتقديره للمؤسسات الزراعية الحكومية والخاصة على دورها في دعم برنامج 

التدريب والتأهيل العملي للطلبة والتي تس���اعدهم على االنخراط 
في سوق العمل بنجاح.

أما الس���عدي، فأشاد بالدور الوطني لجامعة القدس المفتوحة في 
تخريج أجيال تحمل على عاتقها بناء المس���تقبل ومؤسسات الدولة 

المستقلة.
وقال: "إننا اليوم نلتقي الفتتاح المعرض الزراعي األول في جامعة 
القدس المفتوحة في جنين، وبما أن جنين كانت تعرف بسلة الغذاء 
الفلس���طيني، إال أن هذا المسمى تراجع بس���بب التراجع في اإلنتاج 
الزراعي واالهتمام بالقطاع الزراعي، فإننا نطالب وزارة الزراعة بدعم 
كلية الزراعة في جامعة القدس المفتوحة واتخاذ سلس���لة إجراءات 
أخ���رى لتعود جنين إلى س���ابق عهدها س���لة فلس���طين الغذائية، 
خصوصا في ظل وجود سهل مرج ابن عامر والذي يشكل محفزا كبيرا 

لدعم الجامعة وتخصصات الزراعة المهمة".
واش���تمل المعرض، زوايا عدة منها المع���دات الزراعية التراثية 

التي كانت تس���تخدم قديما، والبذور الزراعية بأنواعها، واألش���تال 
الزراعية التي قام الطلبة بالت���درب على تطعيمها وتركيبها بنجاح 
بما فيها أش���تال األفوكادو، باإلضافة إلى نماذج عن الزراعة المائية 
والهوائي���ة، وزاوية خاص���ة لمنتجات الطلبة الغذائي���ة، إلى جانب 
األش���تال الطبية والعطرية، ونماذج آلالت زراعي���ة عمل الطلبة على 
تصنيعه���ا لتكون فاعل���ة أكثر في مج���ال الزراع���ة، وزاوية خاصة 
بمنتجات النحل والعس���ل ومستحضرات التجميل المنتجة من نبات 
الصب���ار "األوليفيرا"، ومنتج���ات الصابون الطبيع���ي، باإلضافة إلى 
التعرف على ش���جرة المورينج���ا والتي تمت زراعتها في المش���تل 
الخ���اص بالجامعة والتعرف على الفوائد العظيمة لهذه النبتة التي 

تعرف بالصيدلية المتنقلة.
وت���م ف���ي نهاية االفتت���اح، تكري���م المؤسس���ات الداعمة لهذا 
المع���رض الزراعي، وجميع المؤسس���ات الش���ريكة والحاضنة لطلبة 

الجامعة وكلية الزراعة في التدريبات العملية.

"أوبك" وحلفاؤها يدرسون زيادة جديدة 
لإلنتاج مع انخفاض إمدادات إيران

الجزائ���ر - رويت���رز: قال مصدر مطل���ع لرويت���رز إن "أوب���ك" ودوال غير أعضاء 

بالمنظمة تبح���ث احتمال زيادة جديدة في إنتاج النفط قدرها 500 ألف برميل 

يوميا لتعويض انخفاض إمدادات إيران بسبب العقوبات األميركية.

وفي أواخ���ر 2016 توصلت "أوبك" وروس���يا وحلفاء آخرون إل���ى اتفاق لخفض 

اإلنت���اج بمق���دار 1.8 مليون برميل يوميا. لكن بعد أش���هر م���ن تخفيضات في 

اإلمدادات بأكثر مما يدعو إليه االتفاق، اتفقوا في حزيران على زيادة اإلنتاج عبر 

العودة إلى مس���توى امتثال عند نسبة 100 في المئة من التخفيضات. ويعادل 

ذلك زيادة لإلنتاج قدرها نحو مليون برميل يوميا.

وقال المصدر، امس، إن المناقش���ات الحالية لم تنته بعد، لكنها س���تعني أن 

منتجي النفط س���يحتاجون إلى خفض مس���توى االمتثال إل���ى أقل من 100 في 

المئة.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفاؤها من خارج المنظمة 

في الجزائر، غدا االحد، لمراجعة االمتثال لتخفيضات اإلنتاج القائمة.

وأبلغت ثالثة مصادر في "أوبك" ومن خارج المنظمة رويترز، الجمعة، أن أحدث 

الذهب يهبط مع صعود الدوالر
نيوي����ورك - لندن - رويترز: هبطت أس����عار الذه����ب أكثر من واحد 
ف����ي المئ����ة، أول من امس، مع صع����ود الدوالر األميرك����ي أمام الجنيه 
االسترليني واليورو بعد أن قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
إن����ه يجب على االتحاد األوروبي أن يق����دم مقترحا بديال في محادثات 

بريكست.
وساعدت أيضا تحركات للصين لتعزيز االستهالك المحلي في دعم 
صعود الدوالر الذي تقوده مراهنات المستثمرين على أن أحدث جولة 
في النزاع التجاري بين الوالي����ات المتحدة والصين من غير المرجح أن 

تقوض النمو العالمي.
والوض����ع الذي يتمتع ب����ه الدوالر من حيث كونه العملة الرئيس����ية 
لالحتياطيات يجعله المس����تفيد الرئيسي من المخاوف بشأن الصراع 
التج����اري بين الواليات المتحدة والصي����ن، بينما ينظر إلى أميركا على 

أنها ستكون األقل خسارة في النزاع.
وصعود الدوالر يجعل الذهب المسعر بالعملة الخضراء أكثر تكلفة 

على حائزي العمالت األخرى.
وانخف����ض الذهب 0.8 بالمئة في المعام����الت الفورية إلى 1197.34 

دوالر لألوقية )األونصة( في أواخر جلس����ة التداول بالس����وق األميركي 
بعد أن المس أثناء الجلسة أدنى مستوى له منذ الحادي عشر من أيلول 

عند 1191.51 دوالر. لكنه ينهي األسبوع على زيادة قدرها 0.4 بالمئة.
وتراجع����ت عقود الذه����ب األميركية تس����ليم كانون األول عش����رة 

دوالرات، أو 0.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1201.30 دوالر لألوقية.
ومن بين المعادن النفيس����ة األخرى، انخفض����ت الفضة 0.1 بالمئة 
ف����ي التعامالت الفورية إلى 14.25 دوالر لألوقية بعد أن س����جلت أعلى 
مس����توى في أس����بوعين عند 14.43 دوالر. وتنهي الفضة األسبوع على 

مكاسب تبلغ حوالي 2 بالمئة.
والمس البالديوم أعلى مس����توى منذ التاسع عش����ر من نيسان عند 
1056.72 دوالر لألوقي����ة قبل أن يتراجع عن مكاس����به ليغلق بال تغير 
يذكر. لكنه ينهي االسبوع على مكاسب تزيد عن 7 في المئة هي أكبر 

زيادة من حيث النسبة المئوية منذ نيسان.
وانخفض البالتين 0.5 ف����ي المئة إلى 827.40 دوالر لألوقية بعد أن 
س����جل أعلى مس����توى منذ التاس����ع من آب عند 838.40 دوالر. وينهي 

األسبوع مرتفعا حوالي 4 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ كانون الثاني.

بيان���ات تظهر أن "أوب���ك" وحلفاءها 

ضخوا كميات أقل م���ن النفط في آب 

إلى األس���واق العالمية بالمقارنة مع 

حجم انتاجهم في تموز بسبب هبوط 

في الصادرات اإليرانية.

"أوب���ك"  خفض���ت  تم���وز،  وف���ي 

وحلفاؤها االنتاج بنس���بة 9 في المئة 

عن المستويات الواردة في االتفاق.

وقال���ت المصادر الثالث���ة، دون أن 

تقدم أرقاما مح���ددة، إن الخفض في 

آب كان أعلى.

وقال���ت مص���ادر في "أوب���ك" إن أي 

إجراء رسمي لزيادة االنتاج سيتطلب 

أن تعقد المنظمة ما تسميه اجتماعا 

اس���تثنائيا، وهو اقتراح غير مطروح 

حتى اآلن على الطاولة.

لك���ن المص���ادر قال���ت إن اللجن���ة 

الوزارية المشتركة ألوبك والمنتجين 

والت���ي  بالمنظم���ة،  األعض���اء  غي���ر 

س���تجتمع، غ���دا األح���د، يمكنها أن 

توص���ي بزيادة أخرى ف���ي االنتاج إذا 

اقتضت الحاجة.

وقال المصدر المطلع "هناك مناقشات 

لزيادة أخرى في االنتاج قدرها 500 ألف 

برمي����ل يومي����ا. هم )أوب����ك والمنتجون 

غير األعضاء بالمنظمة( يمكنهم زيادة 

االنت����اج عندم����ا يجتمعون ف����ي كانون 

االول" مش����يرا إل����ى االجتماع الرس����مي 

القادم ألوبك المقرر عق����ده في الثالث 

من كانون األول.

الصين تلغي محادثات تجارية 
مع واشنطن مع تصاعد 

التهديدات بشأن الرسوم

ش���نغهاي - رويترز: قالت صحيفة 
"وول ستريت جورنال" نقال عن مصادر 
إن الصين ألغت المحادثات التجارية 
المقبلة م���ع الوالي���ات المتحدة ولن 
ترسل ليو خه نائب رئيس الوزراء إلى 

واشنطن هذا األسبوع.
إن���ه كان من  وأضاف���ت الصحيفة، 
المق���رر أن يس���افر وف���د متوس���ط 
المستوى إلى واشنطن قبل زيارة ليو 

ولكن هذه الزيارة ألغيت اآلن.
وكانت الصين قد أضافت األس���بوع 
بقيمة  أميركي���ة  منتج���ات  الماضي 
60 ملي���ار دوالر لقائمتها للتعريفات 
على الواردات ردا على الرس���وم التي 
المتحدة على سلع  الواليات  فرضتها 
صينية بقيم���ة 200 مليار دوالر ومن 
المقرر أن يبدأ سريانها في 24 أيلول.

المتحدثون في حفل االفتتاح.


