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عــلى هـذه اخلـطــوة فـرضت مـدريـد
وصـايـتـهـا عـلـى اإلقـلـيم ووضـعـته

باشرة. حتت إدارتها ا
وفي االنــتــخــابــات احملــلــيــة الــتي
كــــــــــانــــــــــون نـــــــــــظــــــــــمـت فـي  21
األول/ديسمبـر استعادت األحزاب
ان االسـتقاللـية غـالبـيتـها في الـبر
ـتوقع أن تـتمـكن من تشـكيل ومن ا

حكومة.
…bOł WOMÐ

ـــقــال لـــكن رئـــيس كــاتـــالـــونــيـــا ا
كـــارلـــيس بـــوتـــشـــيـــمـــون مـــا زال
مــوجـــودا في بــروكــسـل هــربــا من
فيـما مالحـقات قـضائـيـة تسـتهـدفه
نــائـب الــرئـــيس الــســـابق أوريــول
ــوقت جــونــكــيــراس في احلــبس ا

{  مــــدري - أ ف ب - قــــدر وزيــــر
االقـــتــصـــاد االســبـــاني لــويس دي
غـويـندوس االثـنـ بـ"ملـيـار يورو"
الـكلـفـة االقتـصاديـة لـ"ازمـة النـزعة
االسـتقاللـية" في كـاتالـونيـا نتـيجة

نطقة. تباطؤ النمو في ا
وقـال الـوزيـر أن تـبـاطـؤ الـنـمـو في
نطقـة في الفصل الرابع من 2017 ا
"قـد يــكـون كـلف حـتى اآلن حـوالى
مـلـيـار يـورو" في مـقـابـلـة أجـرتـها

معه إذاعة "كادينا سير".
وأضـاف "كان الـنمـو في كاتـالونـيا
يـفـوق الـنـمـو في إسـبـانيـا إنه من
احملــركــات اجلــوهــريــة النــتــعــاش
االقتصاد اإلسباني غير أنه حتول

إلى عبء في الفصل الرابع".

ونـسب الـوزيـر تـبــاطـؤ الـنـمـو في
ـئـة من اإلقـلـيم الـذي يـؤمن  19 بـا
إجمالي النـاجت الداخلي اإلسباني
إلى "الــغــمــوض الـكــبــيــر والــقـلق
وفــقــدان الــثــقــة نــتــيــجــة قــرارات
احلـكـومـة الـسـابـقـة" االنـفـصـالـيـة

برئاسة كارليس بوتشيمون.
وصــوتت األحــزاب االنــفــصــالــيــة
الـثالثـة في أيـلـول/سـبـتـمـبر 2017
عــــــلى قـــــوانــــــ تـــــقـــــضـي بـ"فك
االرتبـاط" مع إسبـانيـا ونظمت في
األول من تــشــريـن األول/أكــتــوبــر
صـيـر حـظرته اسـتـفـتـاء لتـقـريـر ا
إسبانـيا  وأعلـنت من طرف واحد
"جمهـورية كاتالـونية" مسـتقلة في
 27تـــشــرين األول/أكـــتـــوبــر. وردا

{ الـــــريــــاض - وكــــاالت - بــــدأت
وزارة الـطـاقة والـصـناعـة والـثروة
شـتقات ـعدنـية تـطبـيق أسعـار ا ا
النفطية احملـلية اجلديدة بدءا من

اليوم امس .
وأوضحت الـوزارة في بيـان حول
ـــالي خــطـــة بـــرنـــامج الـــتـــوازن ا
لتـصحـيح أسعـار منتـجات الـطاقة
ـشـتقـات الـنـفطـيـة احمللـيـة التي ا
تسارع تهدف إلى تقلـيص النمو ا
ـنــتــجـات في االســتـهـالك احملـلـي 
ــمـــلـــكــة وضـــمــان الــطـــاقـــة في ا
االســــتـــخــــدام األمـــثـل لـــلــــمـــوارد
الــطــبــيــعــيــة الــوطــنــيــة وتــعــزيـز
اســتــدامــتــهــا تــطــبــيق األســعــار
اجلـــديــدة ابـــتـــداء مـن الـــســـاعــة

الـثــانــيـة عــشــرة مــنـتــصف لــيــلـة
. ومع بداية تطبيق األسعار االثن
اجلـديـدة ضبـطت الـفـرق الرقـابـية
نطقة جازان حافظة العارضة 
2018م) أربع محطات وقود

امـتنـعت عن الـبـيع بحـجج واهـية
ـزاولــة عـمـلــهـا بـبـيع وألـزمــتـهـا 
ــركــبـات دون الــوقــود ألصــحــاب ا

توقف.
—UFÝ« `O×Bð

من جــــانـــــبــــهــــا أكـــــدت أرامــــكــــو
السعودية أنهـا مستمرة في العمل
بكامل طاقتها التـشغيلية وشبكات
إمـــدادهــا لــدعم الـــســوق احملــلــيــة
نـتجات بجـميع احـتيـاجاتهـا من ا
الـبـتــرولـيـة انـطالقًــا من حـرصـهـا

عــــلى إمــــداد الــــســـوق احملــــلــــيـــة
ــنــتــجــات الــبــتـرولــيــة بــشــكل بــا
مــــتــــواصل وإشــــارة إلى خــــطــــة
ـالي لـتـصـحيح بـرنـامج الـتوازن ا
ـنتـجات الـبتـرولية أسعـار بعض ا
الـــتي  اإلعـالن عـــنـــهـــا من قِـــبل
وزارة الـطـاقة والـصـناعـة والـثروة

عدنية. ا
وأهـــابت بـــجـــمـــيع عـــمالئـــهــا من
مـوزع وأصـحـاب محـطـات وقود
ضـرورة االلـتزام الـكـامل باألنـظـمة
ــا يــخـدم الــوطن ُــعــلن عــنــهــا  ا
ـنـتج ـواطن ويــضـمن وصـول ا وا
لـلـمـسـتـهلك الـنـهـائي مـشـيرة إلى
أنـــهـــا وضـــعـت جـــمـــيع اآللـــيـــات

واألنــظـمـة الالزمـة لـتـطـبـيق مـا 

اعـتــمـاده بــخـصـوص الــتـســعـيـرة
اجلديدة للمنتجات البترولية.

WOÐU —  ôuł

وكـــانت كــــثـــفت وزارة الــــتـــجـــارة
واالستـثمار قـد كثفت مـساء األحد
جـوالتـهــا الـرقـابـيـة عــلى مـحـطـات
ـمـلـكة الـوقـود في جـمـيع مـنـاطق ا
ـواد الـبـتـرولـية لـلـتـأكـد من وفـرة ا
وضــبط مــخــالــفــات االمــتــنــاع عن

البيع.
وأكدت الوزارة اتـخاذ االحتـياطات
الالزمـــة بــالـــتــعــاون مـع اجلــهــات
ـــا فــيــهــا اجلــهــات احلــكــومــيــة 
األمــــنــــيـــــة حتت إشــــراف غــــرفــــة
ــشــتــركــة حلــمــايــة الــعــمــلـــيــات ا
ختلف ستهـلك لسرعة الـتدخل  ا

ــمـــلـــكــة مـــؤكـــدة عــدم مـــنــاطـق ا
الــتــهــاون فـي إيــقــاع الـــعــقــوبــات
ـنـشـآت اخملـالـفة الـنـظـامـيـة عـلى ا
لتزمة متنعة عن البيع أو غير ا ا
ـعتـمـدة من بـالـبـيع بـالـتـسـعـيـرة ا

اجلهات اخملتصة.
وأوضــحـت أن الــفــرق الـــرقــابــيــة
كـــثــفـت احلــمالت الـــتـــفــتـــيــشـــيــة
واجلـــوالت الــرقـــابــيــة ومـــبــاشــرة
ـستهـلك البالغـات التي ترد من ا
بشكل فوري وعلى مدار  24ساعة
كـما وجـهت فروعـهـا ومكـاتبـها في
ـدن واحملـافـظـات لــلـقـيـام بـرصـد ا
ـــارســات مــخــالــفــة وضــبط أي 
واتــخـــاذ اإلجــراءات الـــنـــظــامـــيــة

فــــوراً.
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طـــمـــاطـــة/1000 بـــطـــاطـــة/ 1000
بــــصل/1000 خــــيـــار/750 فــــلـــفل
اخــــــضــــــر/1000 شــــــجــــــر/1000
فــــــاصـــــولــــــيــــــا خــــــضـــــراء/2000
بــــاذجنـــان/1000 لــــهــــانـــة/2000
قرنـابيط/2000 تـفاح احـمر/2000
برتقـال مستورد/1500 موز/1500
رقـي/1000 بــــــــــــــطــــــــــــــيـخ/1500
عـــنب/2500 بـــامـــيــة/6000 رولــة
ثوم/2000 كـوجـة مـسـتورد/1500
خـــــــــــوخ/2000 تـــــــــــمـــــــــــر/2000
عـــــــــرمـــــــــوط/1500 لـــــــــيـــــــــمــــــــون

حامض/2000
W¹bK'«  U−²M*«

12000 لـلـزوج الواحـد احـــــــــــــذية
نـســائـيـة /10000- 25000 احـذيـة
والدي وبـــــــنــــــاتـي من 5000-3000
احــذيـة شــبــابــيـة/15000- 25000
احـــذيـــة ريــاضـــيــة/7000- 20000
حــــقــــائب مــــدرســــة/15000-4000
حـــقــــائب ســــفـــر/175000-25000
قـــــمــــاصـل غــــنـم طــــويل/ 100000-
150000 قـــــــــــــمــــــــــــــاصـل غــــــــــــــنـم
قـصـيـرة/30000- 100000 احـزمـة
رجــالــيـة/1500-15000 قــمـاصــيل
نـسـائـية/40000-100000 قـماصل
مـــاعـــز طـــويـــلـــة/100000-80000
قـــمــاصـل مــاعـــز قــصـــيــرة/30000-
70000 حـقــيـبــة مالحــيـة/50000-

70000 كـــــــفوف قصيرة وطويلة /
1500- 4000 حقائب دبـلوماسية /

75000-30000
WOÝUÞdI «Ë V²J « —UFÝ«

دفــتـــر مــســتـــورد فــئــة 1500/200-
2500 دفتر مستورد فئة 750/100
دفـتر مـسـتـورد فـئة 500/600 دفـتر
مـســتـورد 500/40 دفــتـر مــسـتـورد
فئة250/30 دفتر رسم (سيم)/750
قــلم رصـاص/100 قــلم جـاف/250

قلم سوفت/ 2000-1250
dzUJ « —UFÝ«

/6250 فـــايـــســـوري/6250 اســبـ
بــــــــــــلــــــــــــشـــــــــــر/2750 بن/3750
ميركوري/2000 مارلبورو العربي/

15000 ميامي/4000 غمــــــدان /
3750 كلواز احمر واصفر/6000

دنهل/15500 جيتان/8000
Âu×K « —UFÝ«

حلم غنم عراقي/ 15 الف دينار حلم
شـــــرح بــــــقـــــر/15 الف حلـم بـــــقـــــر
مـــــــــــســـــــــــتــــــــــورد/8000 دجــــــــــاج
عـــــــراقي/5000 افـــــــخـــــــاذ دجــــــاج
مـــســتــورد/2250 ســمك مـــســتــورد

3000 سمك عراقي/7000
V¼c « —UFÝ«

ذهب عـيار 24 سـعـر الـبـيع لـلـمـثـقـال
الـواحد 225 الف سـعـر الـشراء 220
الف ذهب عيار 197 سعر البيع الف
ســعـر الــشـراء 195 الف ذهب عــيـار

18 سـعــر الــبـيع 150 ســعـر الــشـراء
145 الف.

WOOzUA½ô« œ«u*« —UFÝ«

الـــســمـــنت الـــعــادي لـــلــطن الـــواحــد
بـالـديـنـار العـراقي 170 الف سـمنت
مقاوم للطن الواحد بالدينار العراقي
185 الف ســــمــــنـت ابــــيض لــــلــــطن
الواحـد بـالـدينـار الـعراقي 200 الف
رمل قالب سكس 20 متر مكعب 425
الف حـــصـى قالب ســـكس 20 مـــتـــر
مـكـتب 400 الف طـابــوق جـمـهـوري
4000 طـــابـــوقــة 800 الف طـــابــوق
عــــادي 4000 طـــــابــــوقــــة 750 الف
شــيــــــــش تـــســلــيح طن واحــد 850

الف .
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{ بك - أ ف ب - شـددت الص الـقيود عـلى احلد االقصى لـلسحب
كـافحة النقـدي حلاملي الـبطاقـات البنـكيـة من خارج البالد في مـسعى 
تبيـيض األموال تمـويل االرهاب والـتهرب الـضريـبي بحسب مـا أعلنت

السلطات السبت.
وسيـكـون احلد االقـصى سـنـويا  100 ألف يوان صـيني (15.355 دوالرا)

لكها. للشخص بدءا من االثن بغض النظر عن عدد البطاقات التي 
واحلد األقصى احلـالي للسـحب النـقدي السـنوي هو  100ألف يوان لكل
ـبــلغ مـرارا ـنع اي شــخص من ســحب هــذا ا بـطــاقـة ولــكن لــيس مــا 

باستخدام بطاقات متعددة.
وذكــرت وكـالــة شــيـنــخــوا الــرسـمــيــة لألنــبـاء نــقال عن إدارة الــبــورصـة
احلكومية إن القواعد اجلديدة "ستمنع مخالفي القانون من سحب مبالغ

نقدية كبيرة باستخدام بطاقات مختلفة من مصارف مختلفة".
وأشارت إلى أن أي شخص يـتجـاوز احلد األقصى سـيمـنع من السحب

النقدي من خارج البالد لبقية العام وللعام التالي.
كافحة هروب رؤوس األموال مع ويأتي القرار اجلديد فيما تسعى بك 

الي. تشديد الرقابة عليها لتحفيز التدفق ا
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ـان) { اخلـرطـوم  - أ ف ب  - اقـر اجملــلس الـوطـني الـســوداني (الـبـر
االحـد مــوازنــة الــعـام  2018الـتـي تـهــدف خــصـوصــا الى خــفض مــعـدل

ئة العام .2017 ئة هذا العام مقارنة ب 34,6 با التضخم الى 19,5 با
وازنـة التي تهـدف ايضـا الى حتقيق نـسبة واقر النـواب بغالـبيـة كبيـرة ا

ئة العام .2017 ئة مقارنة ب 4,6في ا و اربعة في ا
ـالــيـة عـبــد الـرحـمن ضـرار واوضح وزيـر الـدولــة الـسـوداني لــلـشـؤون ا
وازنـة تهـدف الى خفـض معـدل التـضخم الى لوكـالة فـرانس بـرس ان "ا
ـركـزي سـيـتــبـنى سـيـاسـات  %19,5في عام  2018الفـتـا الى ان "الـبــنك ا
غـتـرب جديـدة حـول سعـر صـرف اجلنـيه الـسوداني جلـذب حتـويالت ا

وعائدات الصادرات".
ـاضي خـفض قيـمـة اجلـنيه ـالـية الـسـودانـية االسـبـوع ا واعلـنت وزارة ا
السوداني الى  18جنيها للدوالر االمـيركي الواحد مقارنة ب  6,9جنيهات

في السابق.
وازنة اجلـديدة نحو  173مليـار جنيه ( 9,6مليارات وبلغ مجمـوع نفقـات ا
ـئـة من اجـمـالي الـنـاجت دوالر) بـعـجز  28,4مـلـيـار جـنـيه يـشـكل  2,4في ا
احمللي. واوضح ضـرار ان "العجـز ستـتم تغـطيته بـاالستـدانة من الـنظام

." غترب صرفي واجلمهور واستقطاب حتويالت ا ا
ويعـاني االقـتـصـاد السـوداني من ارتـفـاع مـعـدالت التـضـخم وانـخـفاض
قيمة العمـلة احمللية مـنذ انفصال جنـوب السودان عنه وحرمانه  %75من

عائدات النفط التي كانت تبلغ  470الف برميل يوميا.
واكد الرئيس الـسوداني عمـر البشـير وقف دعم السـلع من جانب الدولة
واقتـصار دورهـا على انـشاء الـبنى الـتحـتيـة. واشار الـبشـير في خـطاب
في ذكرى االستقالل الى "عـدم منافـسة القطـاع اخلاص في اي مجاالت

وجتاوز سياسة الدعم وتخصيص الدعم لالنتاج".
ـنتـجـات النـفـطيـة الـعام  2013ما ادى ورفع السـودان جـزئيـا الـدعم عن ا
الى اندالع تظـاهرات في الـعاصمـة اخلرطـوم ومدن اخرى اعـتبـرت اكبر
اضطـراب امني يواجه حـكومـة البـشيـر منـذ توليـها الـسلـطة عـبر انقالب

عسكري العام .1989

ــرتــبط بــالــوضع في الــغــمــوض ا
كــاتـالــونــيــا" عـلـى مـا أوضـح بـنك

إسبانيا.
غــيـر أن حـكـومـة مـاريـانـو راخـوي
احملــافــظــة ال تـزال تــنــتــظــر إقـرار
مـيزانـية الـدولـة للـعام  2018والتي
لن يــكــون بـاإلمــكــان تـمــريــرهـا إال
بـأصــوات نــواب احلــزب الــوطـني

الباسكي.
لــكن بـعـدمـا دعـمـوا راخـوي الـعـام
ــــــــاضـي يــــــــرفض الــــــــنــــــــواب ا
الـبـاسـكـيـون الـتـصـويت عـلـى هذه
ــا أن كــاتــالــونــيــا ــيــزانــيــة طــا ا

خاضعة لوصاية مدريد.
وأعـــــــرب دي غــــــويــــــنـــــــدوس عن
ثــقـــتـــــــــــه بــأنـه "بــعـــد تــشـــكــيل
حــكــومــة جــديــدة فـي كــاتــالــونــيـا
سـيكـون احلزب الـوطـني البـاسكي
عــلى اسـتــعـداد" لــلـتــصــويت عـلى

يزانية. ا
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انــضم جـــزائــريــون ومــغــاربــة في
ــهـاجــرين عــبـر  2017إلى مـوجــة ا
توسط نحو إسبانيا التي البحر ا
شـهـدت ارتـفـاع عـدد الـوافـدين إلى
ســـواحـــلـــهـــا ثالثـــة اضــعـــاف في
رحالت خـطيـرة اودت بـحيـاة اكـثر

من مئتي شخص.
ـنـظــمـة غــيـر احلـكــومـيـة وقـالـت ا
ــسـاعـدة ـفــوضـيــة االسـبـانــيـة  "ا
" ان "احلــصــيــلــة تــبــقى الالجــئــ

مؤسفة في نهاية هذا العام".
وتـفيـد آخر ارقـام نـشرتـها مـنظـمة
الــهـجــرة الـدولــيـة الــتـابــعـة لال
تحـدة ان عدد الذين لقـوا حتفهم ا
تـوسط انـخفض من  4967في في ا
 2016الى  3116هــذه الــســـنــة لــكن
عدد الذين لقـوا مصرعهم خــــــالل
ســعــيـهم لــلــوصــول الى سـبــانــيـا

ارتفع الى اكثر من  223مهاجرا.
ومن االول من كانون الثاني/يناير
الى  21كـــانـــون االول/ديـــســـمـــبـــر
 ?2017وصل  21الـفا و 468شـخـصا
ـياه او الـسواحل االسـبانـية الى ا
مجازف بحياتهم في مراكب هشة
ـهـربـ اي اكـثـر بـعـد دفع امـوال 
بحوالى ثالث مرات من  6046الرقم

اضي. الذي سجل العام ا
وقــال وزيــر الـداخــلــيــة االســبـاني
احملــافظ خـوان ايـنـيـاسـيـو زويـدو

لالذاعة "نـواجه ضغط الـهجرة في
توسط". كل منطقة ا

ــــــقـــــابـل يـــــتــــــراجع تــــــدفق فـي ا
هاجرين على اليونان وايطاليا. ا
ومـا زالت ايـطـاليـا بـوابـة الـدخول
الرئـيسـية للـمهـاجرين الى اوروبا
اذ وصـلـها  119الف مـهـاجـر ولقي
 2832آخــرين مـصــرعـهم. لــكن هـذا
الـــعـــدد تـــراجع اكـــثــر مـن الــثـــلث
مـقـارنـة بـ 2016مع انـخـفـاض عـدد

الرحالت انطالقا من ليبيا.
وتـــأتي بــعـــد ذلك الــيـــونــان الــتي
شخص وصل الـيـها  28الـفا و 800
(اقل بــست مـرات عن  (2016ووفـاة
 61شخصا (اقل بسبع مرات) بعد
تـــــوقـــــيع اتـــــفــــاق بـــــ االحتــــاد
االوروبي وتــــركـــيـــا لـــوقف تـــدفق

. الالجئ
تنتقد منظـمات غير حكومية حتى
اآلن هـــذا الــنـــوع من االتــفـــاقــات
مــــؤكـــــدة ان االحتــــاد االوروبي ال
يـــطـــمح ســـوى الى ابـــقـــاء هــؤالء
ـهـاجـرين خـارج اوروبـا بـدال من ا

حتس مصيرهم بشكل فعلي.
ومــا زالت فـاعـلـيـة هـذه االتـفـاقـات
مــشــكــوك فــيــهــا اذ ان ايــسـتــريال
غـاالن االمـينـة الـعـامة لـلـمفـوضـية
سـاعدة الالجـئ ترى االسبـانيـة 
ان زيـادة الـواصـلـ الى اسـبـانـيا
"يـدل عـلى انه عـندمـا يـغـلق طريق

للمهاجرين ينشط آخر".
وفي الـسنـوات االخـيرة كـان جزء
هـاجرين الـذين وصلوا كبـير من ا
الى اسـبـانـيـا عـبـر الـبـحـر قـادم

من افــريــقــيـا جــنــوب الــصــحـراء.
واالمــر اجلــديـد هــذه الــســنــة هـو
غـاربة ارتفـاع عدد اجلـزائريـ وا

الذين يبحرون للهجرة.
وقـال كـارلـوس ارسي من جـمـعـيـة
احلــقـوق االنــسـانـيــة في االنـدلس
لـوكـالـة فرانس بـرس "هـذه الـسـنة
ســـــجـــــلـت زيـــــارة كـــــبــــــيـــــرة في
ــــــتـــــحـــــدريـن من االشــــــخـــــاص ا

اجلزائر".
ونــــسب ارسـي ذلك الـى "الــــوضع
االقـــتـــصــــادي الـــذي تــــدهـــور في
الـــســـنـــوات الــثـالث االخــيـــرة في
اجلــزائــر" الــتـي تــأثــرت بــتــراجع
اسعار النفط وعائداتها من القطع

االجنبي.

التـهــامه بـ"الـعـصــيـان" و"الــتـمـرد"
و"اختالس أموال عامة".

وتـمــنى دي غـويــنـدوس أن تــكـون
احلـكـومـة اجلـديـدة في كـاتـالـونـيا
ـتـأتـيـة عن هـذه "مـدركـة لـلـكـلــفـة ا
الـــســـيـــاســـة" االســتـــقـاللـــيــة وأن
"تتـخلى عن الـنهـج األحادي" الذي
تعارضه على حد قوله "كل أوروبا

واألسرة الدولية".
وأكد أن  2018ستكون "سـنة جيدة"
ركزي للبالد حـيث يتوقع الـبنك ا
زيادة في إجمالي الـناجت الداخلي
ـئـة بـعـد تـخـفيض بـنـسـبة  2,4 بـا
هذه الـتوقعات بـصورة طفـيفة في
منتصف كانون األول/ديسمبر عن
 %2,5ســـابـــقــــا نـــتـــيـــجـــة "زيـــادة

وتـتمـتع السـيارة الـتي يبـلغ طـولها
ــــظــــهــــر مــــوديالت 47ر 4مــــتـــــر 
األراضي الوعـرة من خالل اخللوص
ـرتفـع واأللواح الـتقـليـدية األرضي ا
عـلى اجلـوانب فـضال عن الـتـجـهـيز

بنظـام الدفع الرباعي بـشكل قياسي
وبـــرامج خــاصــة لـــلــطــرق الــوعــرة.
ويـزخـر اجلـيـل الـثـاني من الـسـيـارة
أيـضـا بـتــجـهـيـزات مــوسـعـة فـعـلى
ـثـال تـعـتـمـد الـسـيـارة عـلى سـبـيل ا

ـسـافة نـظام الـكـامـيرا لـلـتحـكم في ا
ومـســار الــقــيــادة كـمــا تــقــدم بــاقـة
سية التجهيزات االخـتيارية شاشة 
الحــة وكــشــافـات عــامــلـة لــنــظـام ا

LED. بتقنية
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سوبـارو اجليل الثـاني من أيقونـتها
ــــدمـــجــــة والــــتـي تـــتــــمــــتع  XVا
ــــظــــــــــــــهــــر مــــوديالت األراضي
ـــــحــــركـــــات جـــــديــــدة الــــوعـــــرة 
وجتــهـــيــزات مــوســـعــة. وأوضــحت
الــشـركــة الــيــابــانـيــة أن ســيــارتــهـا
اجلـــديـــدة يــتـــوفـــر لــهـــا اثـــنــان من
احملــركـــات ربــاعـــيــة األســـطــوانــات
بـوقود الـبنـزين تتـضافـر جهـودهما
مع نــــاقل حــــركــــة أوتــــومــــاتـــيــــكي

سلــــــــــس. 
ــــوديل األســــاسي من ويــــعـــتــــمـــد ا
الـسـيـارة علـى محـرك سـعة 6ر 1لـتر
وبـقوة  84كـيـلـووات/ 114حـصان
يــــصل بـــالـــســـيــــارة إلى الـــســـرعـــة
الــــقـــصـــوى  175كـــلـم/س ويـــبـــلغ
مـتــوسط اســتـهالكه 4ر 6لــتـر/100
كلم وهو ما ينتج عنه  145جم/كلم
من انـبعاثـات ثاني أكـسيد الـكربون.
ـوديل األقـوى يــنـبض مـحـرك وفي ا
ســـــعـــــة 0ر 2لـــــتـــــر وبـــــقـــــوة 115
كــيـــلــووات/ 156حـــصـــان لــيـــصل
بـالــســيـارة إلى الــسـرعــة الـقــصـوى
 194كــــلـم/س ويــــســــتـــــهــــلك 9ر6
لـــــتــــر/ 100كـــــلم ( 155جـم/كـــــلم).

الدوالر االمريكي
اليورو األوربي

الباون اإلسترليني
الدوالر الكندي

الفرنك السويسري
التومان االيراني
الدينار الكويتي
الدرهم االماراتي

ليرة سورية

{ لــــــــــنــــــــــدن- ا  ف ب- رسـت فـي
بـريـطــانـيـا أول نـاقـلـة حتـمل الـغـاز
ـــســـال من الـــطـــبـــيـــعي الـــروسي ا
مـــصــنع روسي جــديـــد في الــقــطب
الـشمـالي من سـيبـيـريا بـحـسب ما
أعلن مشغل شبكة الغاز البريطانية
ـقدرة اجلـمعـة. ووصـلت الـشـحنـة ا
بـنــحـو  170ألف مــتـر مـكــعب عـلى
م الناقلة كريستوف دي مارغيري
الى مـــيـــنــاء غـــراين شـــرق لـــنــدن
اخلـمـيس قـرابـة الـسـاعة  19:20ت
غ بـحـسـب مـا أفـادت نـاطـقـة بـاسم

الشركة وكالة فرانس برس.
ويتم تخزين شحنـة الغاز حاليا في

بـريــطــانــيــا ولــكن لــيس مــقـررا ان
تــســتـــخــدم لالســتـــهالك احملــلي إذ
ســيــتم بـــيــعــهـــا في أمــاكن أخــرى

تحدثة. بحسب ما أوضحت ا
وهــــــذه أول شـــــحـــــنـــــة تـــــصـل الى
بريطانيا من مـشروع الغاز العمالق
الـذي تــبـلغ كــلـفـته  27مـلـيـار دوالر
ير وافتتحه الـرئيس الروسي فالد
بــوتـ فـي مـرفــأ سـابــيـتــا في شـبه
جـــــزيـــــرة يـــــامـــــال في  8كـــــانـــــون

األول/ديسمبر اجلاري.
ـــشـــروع وتـــمــــلك مـــعــــظم اســـهـم ا
الـــعـــمـالق اجملـــمـــوعـــة الـــروســـيـــة
ــشـــمــولــة اخلــاصـــة "نــوفــاتـــيك" ا

بعـقوبات أمـيركـية ردا عـلى التدخل
الروسي في اوكرانيا.

شروع الـذي يعـد من أكبر ويهـدف ا
ـــشــــاريع في الــــعـــالم واكــــثـــرهـــا ا
طـمـوحـا الى بـناء مـصـنع لـتـسـييل
الـغـاز يـسـمح بـانـتاج  16,5مـلـيون
طـن ســنـــويـــا بــدءا من  2019عــلى

ثالث مراحل.
وحتـوي شـبه جـزيـرة يـامـال ثروات
هـائـلـة لـكــنـهـا مـنـطــقـة مـعـزولـة في
شـمـال دائـرة الـقـطب الـشـمالـي على
بـعـد  2500كـيــلـومـتــر من مـوسـكـو
ـكن ان تـصل احلـرارة فـيـهـا الى و

 50درجة حتت الصفر.
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ركـزي الـعراقـي بأسم (زيـنـة صالح داود) فـقـدت مـني الهـويـة الصـادرة من الـبـنك ا

صدرها .  ن يعثر عليها تسليمها  الرجاء 
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