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{ شـــنـــغـــهـــاي (أ ف ب) - طــلـــبت
شـركـة اخلـطـوط اجلــويـة "تـشـايـنـا
ايـستـرن" الـصيـنيـة تـعويـضات من
شــركــة بــويــنغ عــلى خــلــفـيــة وقف
الـــطـــائــرة -737مـــاكس وتـــأخـــيــر
الـتسـليم في أعـقـاب كارثـتي حتطم
داميت وفق ما أكد متحدث باسم

اخلطوط امس االربعاء.
وكانت وكالة أنباء الص اجلديدة
قد أفادت عن طلب الـتعويضات في
وقت ســــابق األربــــعـــاء من دون أن
تورد أي تفاصيل مالية أو سواها.
وأكد متحدث باسم تشاينا ايسترن
الـــــتـــــقـــــريـــــر من دون مـــــزيـــــد من

التفاصيل.
Íuł ‰uDÝ«

وفي  11آذار أصـبـحت الـص أول
دولـة تـطـلب مـن أسـطـولـهـا اجلوي
الـداخـلي وقف رحالت الـطـائـرة في

. أعقاب الكارثت
وقبل يـوم على ذلك حتطـمت طائرة
تابعـة للخـطوط اإلثيـوبية من طراز
-737مــــاكس بــــعــــد دقـــــائق عــــلى
إقالعــهــا من أديس أبــابــا مــا أدى
إلى مـصرع جـميع ركـابهـا وعددهم
 257شــخـــصــا بـــيــنـــهم ثــمـــانــيــة

. صيني
وجــاءت تـلك الــكــارثـة بــعــد حتـطم
طـائرة تـابـعة لـشـركة اليـون اير من
نفس الطراز في تـشرين األول بعد
وقع قــــصـــيــــر عـــلـى إقالعــــهـــا من
جـــاكــرتـــا مـــا أودى بــحـــيــاة 189

شخصا كانوا على متنها.
ونقلت وكالة أنـباء الص اجلديدة
عن تشـاينا ايـسترن قولـها إن "منع
بـوينغ  737ماكس- 8عن الـطـيران
كبّـد الشـركة خسـائر فـادحة ال تزال

مستمرة".
وقـالت إن شركـة اخلـطوط امـتـنعت
طـالبة عن كشف تـفاصيل خـطاب ا

الذي بعثت به إلى بوينغ.
وأوقـفـت الـشــركــة الـتي تــتــخـذ من
شـنغـهـاي مقـرا لـها  14طـائرة من

طـراز مـاكس فيـمـا عمالق الـطـيران
األمـيـركي بـصـدد مـعـاجلـة اخملـاطر

على السالمة.
وأقرت بوينغ السبت إنها اضطرت
لتصحـيح خلل في برمـجيات جهاز
مـحـاكـاة الـطـيـران في الـطـراز 737
ستخدم لتدريب طيارين. ماكس ا
ــتــعـلـق بـجــهـاز وبــيــان الـشــركـة ا
احملـــاكــاة هـــو أول إقــرار بـــوجــود
عــيـوب مـنـذ احلـادثـ الـلـذين أديـا
إلـى وقف طـلـعـات الـنـمـوذج األكـثـر
بيعا من هذه الطائرات في العالم.
وكـانت أسـبـاب التـحـطم قـد نـسبت
ـناورة بـشكل كـبيـر جلهـاز تعـزيز ا
على الـطـائرات من طـراز ماكس في

كارثة الطائرة االثيوبية.
الى ذلك تـعـرّض احلـرب الـتـجـاريـة
ــتــحــدة بــ الــصــ والــواليــات ا
تـواجدة في الـشركـات األمـيركـيـة ا
الـبلـد اآلسيوي لـتبـعات عـدة حتى
أن ثالثة أرباع هذه الـشركات نقلت
مقراتها أو تعـتزم القيام بذلك لكن

تحدة. ليس إلى الواليات ا
وبـحــسب دراســة نُــشـرت األربــعـاء
وأجـرتهـا غـرفة الـتجـارة األمـيركـية
في الـصـ لــدى أعـضـائــهـا تـؤكـد
ثـالثـة أربـاع الــشـركــات أن الـزيـادة
تـبـادلـة لـلـرسـوم اجلـمـركـيـة على ا
نتجـات الصينيـة واألميركية كان ا

لها "تأثير سلبي" على أعمالها.
ÂuÝ— …œU¹“

وباإلضافة إلى زيـادة الرسوم التي
تتسـبب برفع تكلـفة االنتاج يـعتبر
عــدد من الــشــركـات أنــهــا ضــحــيـة

. نافسة ب القوت ا
وقالت قرابة نصف الشركات البالغ
عــــددهـــا  250والــــتي شــــاركت في
الـــدراســة إنــهــا ســجّـــلت تــدابــيــر
انـتـقامـية غـيـر جمـركـية في الـص
اضي إذ أكـدت خمس منـذ العـام ا
هــذه الـشــركــات مـثالً أنــهــا تـواجه
زيــادة في عــمـلــيــات الـتــفــتـيش أو
تـــبــاطـــؤا في عــمـــلــيـــات الــعـــبــور
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رمضـان يارمضان احـقا جاء رمضان فـهذه هي االيام والشـهور واالعوام تترى
ونحن نـلف وندور مـعهـا ومن تـكتب له احلـياة يـعرف كـيف تدور االيـام وتخـتلف
الشـهور? وهاهي تأتي من جديد لتحمل لنـا هذا الشهر الفضيل الذي كرمه الله
قدس ا مـابعده تكر وهي انزال القـرآن الكر الكتاب ا سبـحانه وتعالى تكر
ـظـهـرين من اخملـلـوقات الـذي ابـقـاه الـله مـحـفوظـا عـنـده وحـرم مـسه اال عـلى ا
ـطــهـرون" فـهل مـن شـهـر بــعـد هـذا يـفــوقه اكـرامــا وعـزا. وهـاهـو ـسه اال ا "ال
رمـضان يـأتي ويـطرق ابـوابنـا ويعـلن مجـيئه وقـدوم ليـاليه الـفضـيلـة حيث االلـفة
واحملبة والوئام ب الناس فكم من اسرة واسرة وصحابة وصحابة اليجتمعون
اال في هـذا الـشـهـر الـكـر بعـدمـا اخـذت احلـيـاة كل وقـتـهم فـكـان هـذا الـشـهر
بالنـسبة لهم عودة الى التقارب وااللتقاء من جديد ليمارسوا حياتهم االجتماعية
بصـورة طبيعية تكون صلة االرحام فيها هي االقوى واالصح فعندما امرنا الله
سبـحانه وتعـالى بصـلة الرحم الـتي اشتق لـها اسمـا من اسمـائه جل شأنه كان
حـريـا بنـا ان النـقطـعهـا بل نـقوم عـلى وصـلـها دائـما ال كـل شهـر في الـعام كـما
يفعـل الكثير من النـاس.. فهل سيكون هذا الـشهر الفضيل بـداية لصلة االرحام

وزيادة الواصر القربى? نرجو ذلك.
وفي هذا الـشهر الكـر تهفو الـنفوس الى بارئـها وترق طبـائعها وتـعمل جاهدة
على مـرضاة الله مبتعدة عن كل ما نهى عـنه طامعة برضائه ودخول جناته التي
تق بها.. هي النفس االنسانية اذن التي تطمح دائما الى نوال كل شيء وعد ا
ـثلى والـطـريق االفضل الى ما وسـعـها ذلك.. ولـكن رضـوان الله يـظل احلـاجة ا
رحـاب الـله.. فهل تـظل هـذه النـفـوس على شـفافـيـتهـا وطـهرهـا? وهل تـتطـهر كل

.? النفوس في هذا الشهر الكر
ام لـلشـيـطـان اتبـاع له سـلـطان كـبـيـر علـيـهم وال يـستـطـيعـون اخلالص مـنه? تـبا
لنفـس ضعيفـة يغويـها الشـيطان وتخـر راكعة له مـتبعـة اهواءه سائرة في دروب
عـصية واخلسـارة التي ستـؤدي بها الى الـهالك بعدمـا جاءت الفـرصة تسعى ا
لـلـتخـلص من هـذه الـشـيـاطـ ووساوسـهـا جـاءتـهـا الفـرصـة والـبـشـارة في ها
ـؤمنـة التي الـشهـر الـعظـيم الذي تـصفـد فيه الـشيـاطـ فال تقـوى على الـنفس ا

تبغي التوبة فتجد ابوابها مفتوحة امامها وغفران الكر بانتظارها.
انهـا فرصة يابن ادم فاغتنمها ولن يكـون للشيطان عليك من سبيل اال اذا كانت
نـفسـك مريـضـة وكنت انت شـيـطانـهـا الذي يـقـودها الى الـتـهلـكـة حيث التـهـتدي
ان قـوي وعقـيدة راسـخة تـتغـلب على بهـداية والجتـد طريق الـصواب فـكن ذا ا
هـذا الـشـيـطـان الـرجـيم وتـدخل في مـرضـاة الـله وجتـد نفـسك الـتي تـاهت عـنك
وضـيـعـتــهـا في مـلــذات احلـيـاة الــغـرور الـتي مــهـمـا طــالت فـهي زوال ولن جتـد
امامك سـوى عبـادتك واالعـمال الـصاحلـة وما قـدمت لـترضي الـله الذي خـلقك?
فاحـزم امتعتك االن وجد التوبة والتقرب الى الـله فمازال السبيل مفتوحا امامك
وبـاب الـتـوبـة جـاءك مـشـرع االبـواب لـتـثـوب الى رشـدك وتـرى الـله في كل شيء
حـولك وحتس بـقــدرته وتـخـر خـاشـعـا في سـبــيل مـرضـاته الـتي تـوردك جـنـات

تق بها. اخللد التي وعد الله ا
فـهل تـتـوب يـابن ادم في هـذا الشـعـر الـفـضـيل وتتـطـهـر من خـطـايـاك ونحن في
اوائل شهـر الصيـام? انها دعـوة للـتوبة فـتحهـا الله سـبحانه وتـعالى في كل يوم
.. فهل تـلحق النـعـرف لهـا وقتـا من الـنهـار بأن ضـياؤهـا في هـذا الشـهر الـكـر
نفـسك وتعـود الى الـله الذي يـغفـر الـذنب ويقـبل التـوبـة?.. اذن هيـا شد الـرحال
ـان الى رحـاب هــذا الـشـهــر الـفـضــيل ولـيــكن اخلـطــوة االولى لـلــعـودة الى اال
والـتـقـرب الى الـله? الـعـودة الى تــكـسـبك الـصـفـاء والـنـقـاء واحملـبـة فـالى رحـاب
ـبـاركـة. انه شـهـر رمـضان رحـمـة كـبـيـرة لـنا الـشـهـر الفـضـيل في اولى ايـامه ا
ـؤمن عـلي بن ابي طالب (ع) وحالوة ما بـعدهـا حالوة وهنـا اذكر قوال ألمـير ا
ن يـأتي الى الـدنـيا ويـخـرج منـهـا دون ان يتـذوق احـلى ما حيث قـال "عـجبت 
ـــان ســـوى تــلـك الــذروة من ذرا ـــان". ومـــا حالوة اال فـــيـــهــا وهـــو حالوة اال
ؤمن وهو في قمة تواصله مع اخلالق واندماجه في اخلشـوع التي يصل اليها ا
الـعـبـادة. ولـعل شــهـر رمـضـان الـفــضـيل الـذي انـزل فـيـه الـقـرآن هـدى ورحـمـة
للـعا واستحـبت فيه العبـادات هو اخصاب االوقات واكـثرها منـاسبة لتذوق
ان والـتي اليدركها اال من يسـعى اليها بـنفس نقية صـادقة ومطهرة حالوة اال
من شـوائـب الـدنــيــا واال من ارتــفـعـت صالته وصــيـامـه عن مــسـتــوى الــروتـ
تعبد وذوبانه توهجة في صدر ا ان ا الطـقوسي لتصل الى مستوى حرارة اال
ان والـشفـافية الـدينـية متـفاوتة الكـلي في الذات االلهـية. وان كـانت درجات اال
من شخص الـى اخر اال ان هؤالء قلة معدودة خصوصا في ايامنا احلاضرة
اذ اصبح الكـثيرون يتعاملون مع الـشهر الفضيل بشيء من الـروتينية ويتناولنه
مـن جـانـبه الـدنـيـوي اكــثـر من جـانـبه الــديـني مـحـولـ ايـاه الـى شـهـر لـلـمـعـدة
ستحبات والفـرجة. فمن صام اليقيم الصالة الى مصل اليؤدي صالة الليل وا
يشـعر بأنه قدم ما عـليه فال حاجة له الى قيـام الليل والتهـجد ومن ساهر امام
التلفاز حتى ساعة متأخرة تخونه قدرته النومية على تأدية صالة الفجر وعذره
عدة سلسالت ا في ذلك مسـلسل مشوق أو برنامج مسل من تـاريخ البرامج وا
ائدة خصـيصا لـشهر رمـضان. وبـ هذا وذاك يتـناسى الكـثيـرون امام تنـوع ا
قام سلـسالت ان شهر رمضـان هو شهر عـبادة في ا ـأكوالت والشاشـة با با
االول فـيـتـحول الـصـوم الى روتـ فـريـضة وتـنـوب الـسـهرات الـرمـضـانـية عن
ـساكـ تكـثر عزائم العـبادات الرمـضانـية وبـدل االكثـار من الصـدقة واطـعام ا
وائـد الى حـلبـات صراع لـلتـبـاهي والبراز الـعضالت الوجـاهة. حـيث تـتحـول ا
عدة ألي مصب نفايات فتضيع فوائد الصوم الكرمـية والتبذيرية بينما تتحول ا
الـصحـيـة مع اول مـلعـقـة افطـار بـيـنمـا تـتراجع فـوائـده الـدينـيـة والروحـيـة امام
كـثفـة فيس هـا الشـهر بـالذات فـنأكل ـميـزة وا مـغريـات التـسالي الـتلـفـزيونـية ا
ن الـيهـا سـبيال. وبـذلك يأتي كـثـيرا ونـتفـرج كـثيـرا ويبـقى االكـثار من الـعبـادة 
ـأكـوالت ـسـلـسالت وا رمـضـان عـلى الــكـثـيـرين ويـذهب وهم يـتــذوقـون حالوة ا
ـؤمن احلق مــوجـود في كل ـان. وال احـد يــنـكــر ان ا واحلــلـويـات ال حـالوة اال
زمان ومـكان وان من يـريـد التـوجه الى الله بـصـدق وتفـان واكثـار من العـبادة
كن ان تـلهـيه عن ذلك مـغريـات رمـضان الـدنـيويـة. ولكن هـنـاك سؤاال يـطرح ال
نفـسه باحلـاح وهو اذا كنـا في عصـره طغت فـيه التـكنـولوجـيا واصـبحت جزء
اليــتــجـزأ مـن حـيــاتــنـا حــيث النــســتـطــيع ان نــلـقـي الـتــلــفـاز او نــســتـغــني عن
فـقودة. فهل من الفـضائيـات ونرجع الى الزمن الى الـوراء لنسـتعيـد البسـمة ا
سلسالت والـسهرات الغنائية الضـروري ان تشحذ على الطاقـات االبداعية وا
متعة وبهذه الكثافة والكثرة كلها للشهر الفضيل في والفوازيـر وكل البرامج ا
سـلمـة فنـستـقبل الـشهر بـقرابـ االبداع الـتلـفزيـوني والبـرامجي التي الدول ا
حتـولت لـكـثـرتـهـا الى وسـيـلـة فـتـنـة تــشـغل الـنـاس عن الـتـقـرب اكـثـر الى الـله
فـيـنـصـرف ضـعـاف الـعـبـاد امـام الـشاشـات مـالحـقـ لـلمـسـلـسـالت والهـث
ـقـاومون لـهـذا االغـراء- فـيقل وراءهـا ركـضـا من قنـاة الى قـنـاة- وقـليـلـون هم ا
زيـد من قـراءة الـقـرآن. او الـنو افل بذلك الـوقت اخملـصص الـتـقـرب الى الـله 
ويـنـفص رمـضان شـيـئا من خـصـوصـيته الـعـباديـة. أو لـيس من االجـدر ان يقل
ـسـلسـالت بدال مـن ان يـتضـاعف وان عـدد الـبـرامج وا
يـحـتــفظ بـهـذا الــزخم الـتـلــفـزيـوني الـى مـا بـعــد الـشـهـر
ـقام الـفـضـيل لـيـبـقى شـهر رمـضـان شـهـر عـبـادة في ا
االول?. ألــيـس مــا اقـــوله صــحـــيـــحــا..?! ولـــكن هل من

غفرة فأنت الغفور الرحيم. مجيب?. اللهم نسألك ا

في بـلـدي تـعـدم االشـيـاء بـعـد ان يــصـدر مـرسـوم بـاعـدامـهـا.لـلـفـاسـدين
مراسـهم اخلـاصـة.وللـحـكومـة مـراسيـمـها وطـرق حتـقـيقـهـا.وفي كل مرة
يفـوز مرسـوم الفـاسـدين باجلـولة. قـالهـا نـزار قبـاني واخطـأ اذ ليس كل
من يشـعل النـيران يـطفـيها دائـما.بل ان مـشعل احلـرائق يتـمنى لـو تاكل
هـذه احلــرائق االخــضــر والــيـابـس مـعــا.ولــعل احلــكـايــة اجلــديــدة الـتي
شـاهـدنـاهـا تـقع في صالح الـديـن وديـالى واحلـويـجـة وكـركـوك ومـنـاطق
اخرى تـؤكد ان من اشـعل النـيران لن يـطفـيهـا واخشى ان يـظل مجـهوال
وال يعاقب. اعتدنـا على حرائق االضابيـر في دوائر مختلـفة..اعتدنا على
حرائق الـشـورجة,وكذلك اعـتـدنا عـلى حـرق البـساتـ في ديـالى.لكن ان
حترق مـساحـات كبـيـرة مزروعـة باحلـنطـة والشـعـير وفي اكـثر من مـكان
ستفيد من رؤية هذه فهذا امر يثير الشك والريبة. سيطرح السؤال من ا
ـستـفـيـد من يـريـد ان يـحصـل على احلرائـق.?قال الـبـعض انه الـفـسـاد.ا
عمـوالت االسـتـيـراد.هـذا ظن رجل الـشـارع الذي يـتـفـاجـأ النه يـرى بـلده
ة ان ثيـتت عمـليـة احلرق هو يحتـرق امامه. لـكن االخطـر في هذه اجلـر
عـدم تقـد اجلـنـاة الى الـعـدالـة.افـضل فرص الـفـاسـدين حـ يـرتـكـبون
صفـقـات فسـادهم ثم يـنـجون بـسـهـولة. مـا تـابعـنـاه من احـاديث عن هذا
وضـوع احملزن يـدل عـلى ان نوايـا سـيئـة ارتكـبت هـذا اجلرم.قـيل هذا ا
بـصـراحـة حـتى قـبل ان يـثـبت الـتـحـقـيق سـبب احلـرائق. مـنـطـقـيـا تـتـجه
عقـولـنـا الى ان فـاعال تـعمـد احـراق خـبـز اجلمـاهـيـر بـهذه الـبـسـاطـة.لذا
كـلــفت فــرق من الــشــرطـة,ووحـدات مـن احلـشــد الــشـعــبي بــحـمــايــة مـا
ثل هذه االزمة.اظن تبقى.لكن ايكون هذا حال حـقيقيا 
تـعة جدا حيث يقوم الـفاسدون باختيار انها لعبة 
مـكــان الـعــبث والــكـسـب.امـا احلــكـومــة فــهي الـتي
تـبـحث وقـد تـراكـمت مـلـفـات كـثـيـرة ال اول لـهـا وال

اخر.

{ الــقــدس (أ ف ب) - أجـرت قــنـاة
اسـرائـيـلـيـة الثـالثاء مـقـابـلـة نادرة
مع اجلـاسـوس األميـركي جـونـاثان
بــوالرد الــذي ســـجن لــعــقــود بــعــد
ادانـته بــبـيع أســرار أمـيــركـيـة الى
الــدولــة الــيــهــوديــة حــيـث انــتــقـد
بـوالرد اسرائـيل التـي لم تقـدم اليه

ساعدة للهجرة اليها. ا
وقــــال بـــوالرد لـــلــــقـــنـــاة  12خالل
قـابـلة الـتي أجريت في مـقهى في ا
نـيـويـورك "انـهــا مـسـألـة أولـويـات.
دائما يـبدو ان هناك أمـر آخر" أكثر

أهمية
وأطــلـق ســراح بـــوالرد الـــبــالغ 64
عـامـا في تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر
عــام  2015بـــعــد قـــضــائه حـــكــمــا
ـدة  30عــامـا لـتــمـريـره بـالــسـجن 

مـعـلـومـات وثـائق أمـنـيـة حـسـاسـة
الى اسـرائـيل أثـنـاء عــمـله كـمـحـلل

لدى استخبارات البحرية.
ـوجب شــروط اطالق سـراحه ال و
ــكن لـــبــوالرد مــغــادرة الــواليــات
ــــدة خـــمس ســـنـــوات ـــتـــحـــدة  ا
ونــتـيــجــة ذلك مــنـعه مـن االنـتــقـال

للعيش في اسرائيل.
وقال بـوالرد "جعل قـضيـتي أولوية
يـــــعــــنـي ان تـــــبــــدي احلـــــكـــــومــــة
(االســرائـيــلــيـة) االهــتــمـام وتــقـول
+هــذا مــا نـــريــده نــحن نــريــده أن
يـأتي الى الـوطـن+. وهـذا بـبـسـاطة

لم يحدث".
وأبــــدى بـــــوالرد امــــتـــــعـــــاضه من
احلكـومة االسـرائيلـية ل"تـضييـعها
ــنـاقــشـة قــضــيـته مع عــدة فـرص" 

الـرئــيس دونـالــد تـرامب أو ســلـفه
بـــــاراك أوبـــــامــــا. ومـــــنـح بــــوالرد
اجلـنـسيـة اإلسـرائـيلـيـة عام 1995
لكنه قال إنه ليس على اتصال بأي
مـــســؤول هـــنــاك. لـــكن احلـــكــومــة
اإلســرائـيــلـيــة أكــدت انـهــا ال تـزال
"مـــصـــمـــمـــة عـــلى ضـــمـــان عـــودة

جوناثان بوالرد إلى إسرائيل".
Ÿu{u*« WA UM

وقـــــال مـــــكـــــتـب رئـــــيس الـــــوزراء
االسرائيلي في بـيان "ناقش رئيس
الــوزراء االســـرائــيـــلي بـــنــيـــامــ
ـوضوع عدة مرات نتانـياهو هذا ا
مـع الـــرئــــيس االمـــريــــكي وســـوف
يستمر بذلك حتى يعود (بوالرد)".
وسعى نـشطـاء اليـم اإلسـرائيلي
ـا لــتــحــويل بــوالرد إلـى أيــقــونــة 

يـرون من جـهـود بـذلـهـا لـلـدفاع عن
أمن إســرائـــيل حــتـى لــو كــان ذلك
يــــعـــنـي الـــتــــجــــسس عــــلى أقـــرب
تـحدة ال حـلفـائهـا. وفي الواليـات ا
يـزال مـسـؤولو الـبـنـتاغـون ووكـالة
ـركزية غاضب من االستخبارات ا
عـمـلـيـة تـسـريـبه لـلـوثـائق الـسـرية
بعد اتـصاله بضـابط إسرائيلي في
نـــيـــويـــورك. ووفق وثـــائـق وكـــالــة
ـركــزيــة "سي آي االســتــخــبــارات ا
ايه" الـتي رفـعت عنـهـا السـريـة عام
 2012فان الغارة االسرائـيلية على
مـقر مـنظـمة التـحريـر الفـلسـطيـنية
فـي تـــونـس عـــام  1985الـــتي أدت

الـى مـــقــــتل  60شــــخـــصــــا قـــد 
الــتــخــطــيط لـــهــا بــاالســتــنــاد الى

معلومات من بوالرد.
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جوناثان بوالرد 

اجلــــمــــركي. وأجــــريت الــــدراســــة
ـاضي بعد عـودة النزاع األسبوع ا
التجاري وإعالن زيادة جديدة على
الرسـوم اجلمـركيـة من جانـب بك
وواشــــنـــطـن. وبـــحــــسـب نـــتــــائج
الدراسة تقول  %35من الشركات
ـشاركـة في الدراسـة إنـها تـتوجه ا
نـحـو اتبـاع اسـتـراتيـجـية بـعـنوان
" وهي "في الـصـ من أجل الـصـ
تقوم عـلى االستثمـار في هذا البلد
فقط لـتلبـية الـسوق احمللـية وليس
ـتحدة أو للـتصـدير إلى الـواليات ا

دول أخرى.
وتــــــشـــــيـــــر أكــــــثـــــر من  %40من
الشـركات الـتي أجابت عن األسـئلة

إلى أنـهـا نـقلـت مواقع انـتـاجـها أو
تـــعــتــزم الـــقــيــام بـــذلك في اجتــاه
كـسيك أو جنوب يُفضل أن يـكون ا
شـــرق آســـيـــا. وعـــلى عـــكـس آمــال
الــرئـيس دونـالــد تـرامب فـقط 6%
ـــــشـــــاركـــــة في مـن الـــــشـــــركــــات ا
االستـطالع تعتـزم إعادة مصـانعها

تحدة. من جديد إلى الواليات ا
وتـقـول أكــثـر من نـصـف الـشـركـات
األمـيـركـيـة إنـهـا مـسـتـعـدة لـتـحـمّل
ـفاوضـات الطـويلـة ب ـزيد من ا ا
واشـنــطن وبــكـ في حــال يــسـمح
ـشـاكل الـهـيـكـلـية" عـاجلـة "ا ذلـك 
والـــتــوصل إلى شـــروط مــنـــافــســة

عادلة للمستثمرين األجانب.

وإضـــافــة إلـى الــعـــجــز الـــتــجــاري
الــــثـــنـــائي تــــطـــالب إدارة تـــرامب
الـصـ بـإصالحـات هــيـكـلـيـة عـلى
غــرار انــهــاء نــقل الــتـكــنــولــوجــيـا
ـفـروض على الـشـركـات األجنـبـية ا
ـلكـيـة الفـكـرية أو وإنـهـاء "سرقـة" ا
حـتـى وقف مـبـالغ الـدعم الـضـخـمـة

للشركات العامة.
ويشعر األوروبيـون بقلق فبحسب
دراسة نشرتهـا االثن غرفة جتارة
االحتــاد األوروبي في الـصــ فـإن
 %20مـن الـــشـــركــــات األوروبـــيـــة
تــشــتــكي من احــتــمــال فــرض نــقل
الـتــكـنـولـوجــيـا لـصـالح شــركـائـهـا

. الصيني

Ê«bI
فــقـــدت هــويـــة عــدد (٢)
صـــــــادرتـــــــان من وزارة
الــشــبــاب والــريــاضـة /
عقـد ومالك بـاسم (نـبيل
ن يسر جواد) الرجاء 
يعـثر عليهما تـسليمهما

صدرها.


