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حركة األسهم آير برلين للطيران »المفلسة« للبيع بما 
يتراوح بين 250 و 350 مليون يورو

وزير بريطاني ينتقد حظر "أوبر" في لندن

آمال الترقية تقود أسواق الخليج الفترة 
المقبلة

مسؤول ألماني: نعمل علي استعادة حصتنا في 
السوق اإليرانية

السعودية: نعزز تعاوننا مع روسيا 
لتحقيق االستقرار في سوق النفط

ذك��رت تقارير �سحافي��ة �ل�سب��ت يف �أملانيا، �أنه 
من �ملتوقع �أن يدر بيع �رشكة �أير برلني �لأملانية 
�ملفل�س��ة، �أم��و�ًل تكف��ي ل�سد�د �لقر���ض �حلكومي 
لل�رشك��ة، وقيمت��ه 150 ملي��ون ي��ورو. وكتب��ت 
�سحيفتا "بيلد" و "برليرن ت�سايتونغ" �لأملانيتان 
، �أن جلن��ة �لد�ئنني تتوقع تر�وح قيمة �سفقة بيع 
�أي��ر برلني ب��ني 250 و350 مليون ي��ورو. ومن 
�ملنتظر، وفق �للجن��ة، �سد�د �لقر�ض �لذي منحته 
�حلكوم��ة لأير برلني، ليك��ون لها �حلرية بعد ذلك 
يف �لتفاو���ض على �لبيع. وم��ن �ملنتظر �أن ُتعلن 
�لإثنني، تفا�سي��ل �نهيار ثاين �أكرب �رشكة طري�ن 
�أملاني��ة، وتفا�سي��ل بيع �أجز�ء منه��ا �إىل مقدمي 
عط��اء�ت خمتلف��ني. وقال��ت �سحيف��ة "ر�يني�سه 
بو�س��ت" �إنه ل يز�ل هناك خ��اف بني لوفتهانز� 
و�إيزي جيت يتعني ت�سويته، حول حقوق �لطري�ن 

يف مطار دو�سل��دورف. وح�سب دو�ئر د�خل جلنة 
�لد�ئن��ني، ف��اإن �ل�رشك��ة �لربيطاني��ة للرح��ات 
منخف�س��ة �لتكالي��ف ت�سعى �إىل زي��ادة وجودها 
لي���ض يف برل��ني وح�س��ب، ب��ل كذل��ك يف مط��ار 
دو�سل��دورف �أي�سًا، حيث متتل��ك �أير برلني هناك 

عدد�ً كبري�ً ن�سبيًا من حقوق �لإقاع و�لهبوط.
 يف �لوق��ت نف�سه، ترف�ض، ر�ئدة �رشكات �لطري�ن 
�لأملاني��ة لوفتهان��ز�، �لتخل��ي عن ه��ذه �حلقوق 
�لتي تتعلق برح��ات مهمة �إىل مدن مثل ميونخ، 

وهامبورغ.
 و�أعلن��ت �أير برلني �جلمع��ة �ملا�سية، �أنها تطمح 
يف بيع �أجز�ء منه��ا �إىل كل من لوفتهانز� و�إيزي 
جيت، وحت��ث نقابات �لعاملني يف �أيربرلني على 
�أن يحاف��ظ �ملالك��ون �جل��دد عل��ى �لعمالة، ومن 
�ملنتظر �أن يعقد �لعاملون يف �أيربرلني جمعيتني 
و�لثاث��اء  �لإثن��ني  ودو�سل��دورف،  برل��ني  يف 

�ملقبلني.

�نتق��د وزي��ر باحلكوم��ة �لربيطاني��ة �سلط��ات 
لن��دن لقر�ره��ا ع��دم جتدي��د ترخي���ض �رشكة 
�أوب��ر خلدم��ات �لنقل ع��رب �لتطبيق��ات �لذكية 
وذل��ك يف �نتكا�س��ة كبرية لل�رشك��ة �لأمريكية 
�لت��ي �أ�سبح��ت لعبًا كب��ري�ً يف منظومة �لنقل 
باملدين��ة. و�عت��ربت هيئ��ة �لنق��ل بالعا�سمة 
�لربيطاني��ة �أن »�أوب��ر« غ��ري موؤهل��ة لت�سغي��ل 
خدم��ة �سي��ار�ت �أج��رة وقال��ت �إنها ل��ن جتدد 
ترخي�ض �ل�رشكة عندما ينتهي يف 30 �سبتمرب 
�جلاري. و�أيد �لق��ر�ر رئي�ض بلدية لندن �سادق 

خ��ان �لع�سو بحزب �لعم��ال �ملعار�ض. وكتب 
غري��غ هان��دز وزي��ر �س��وؤون لن��دن باحلكومة 
�لربيطاني��ة يف ح�ساب��ه عل��ى توي��ر »بق��ر�ر 
مت�رشع يه��دد �سادق خان بحرم��ان 40 �ألف 
�سخ�ض من �لعمل وتقطع �ل�سبل بثاثة مايني 
ون�س��ف ملي��ون م�ستخ��دم لأوبر«. وق��ال: »�إن 
�أوب��ر يج��ب �أن تعالج �ملخ��اوف �لأمني��ة و�إن 
م��ن �مله��م تكافوؤ �لفر���ض عرب �س��وق �لتاأجري 
�خلا���ض«. وتقول«�أوب��ر( �إنه��ا �ستطع��ن عل��ى 
�لق��ر�ر. وقال��ت هيئ��ة �لنق��ل يف لن��دن �إنه��ا 
�ستجع��ل �أوبر ت�ستمر يف خدماتها حلني �نتهاء 

�إجر�ء�ت �لطعن �لتي قد ت�ستغرق �سهور�ً.

�لأ�س��و�ق  بع���ض  ت�ستعي��د  �أن  توق��ع حملل��ون   
�خلليجية بع�ض بريقها خ��ال �لأ�سبوع �لقادم، 
ويف �سد�رتها و�سط �لرقب لقر�ر �لرقية بقائمة 
�لأ�سو�ق �لنا�سئة، رغ��م تاأثرها بالتطور�ت �لتي 
حلق��ت بالأزم��ة �لقطري��ة ودول �جل��و�ر. وق��ال 
�إبر�هي��م �لفيلكاوي �إن �لأ�س��و�ق �خلليجية تتجه 
�إىل مرحل��ة �سعود موؤق��ت، وخ�سو�س��ًا �لأ�سهم 
�لرقي��ة  تنتظ��ر  و�لت��ي  و�لكويتي��ة  �ل�سعودي��ة 
بقائم��ة غوت�سي �لأ�س��و�ق �لنا�سئة. ويف 29 من 
�سبتمرب �جلاري وعقب �إغاق �لأ�سو�ق �لأمريكية 
تعلن موؤ�س�س��ة فوت�سي عن قر�ره��ا ب�ساأن �إدر�ج 
موؤ�رشه��ا  عل��ى  و�لكوي��ت  �ل�سعودي��ة  بور�س��ة 
�لثان��وي لاأ�س��و�ق �لنا�سئة. ورج��ح �لفيلكاوي 
�أن ت�سه��د �لأ�سه��م �ل�سعودي��ة �سيول��ة كبرية من 

قب��ل �ل�سنادي��ق �لأجنبي��ة ح��ال دخولها حتت 
قائمة فوت�سي �لأ�سو�ق �لنا�سئة. وتتعطل �ل�سوق 
�ل�سعودية �لأحد مبنا�سبة �ليوم �لوطني للمملكة 
بع��د  �لت��د�ول  وت�ستاأن��ف  �ل�سعودي��ة،  �لعربي��ة 
�لإجازة غد�ً �لثن��ني 25 �سبتمرب �جلاري. ويوم 
�خلمي���ض �ملا�سي �سجل��ت �لبور�س��ة �ل�سعودية 
�رتفاع��ًا ن�سبت��ه %0.1، مدعومة ب�سعود �أ�سهم 
���رشكات �لبروكيماويات يف �سعود خام برنت 

و�قر�به من م�ستوى 56 دولر�ً للربميل.
كم��ا �رتف��ع موؤ���رش بور�س��ة قط��ر %0.2، م��ع 
�سع��ود �سهم �خلليج �لدولي��ة للخدمات 3.8%، 

و�سهم �ملاحة �لقطرية 0.3%.
وم��ن جانبه، �أك��د حمم��ود �أبوزي��د �ملحلل لدى 
من��اء لا�ستثم��ار �أن �لأح��د�ث �ل�سيا�سي��ة ب��ني 
دول �خللي��ج ماز�ل��ت �لأكرث تاأثري�ً عل��ى �أ�سو�ق 

�ملنطقة.

 
 �علن مدير جمعية �سناع مكائن �ملطاط 
 ،)VDMA(( �ملاني��ا  يف  �لبا�ستي��ك  و 
ع��ن تع��اون �مل�س��ارف �ل�سغ��رية و�ملحلية 
�لملاني��ة مع �لبن��وك �لير�نية و��س��اف 'نحن 
نعمل علي �إ�ستع��ادة ح�ستنا يف �ل�سوق �لير�نية'. 
و��س��ار تور�س��ن كوهم��ان �لي��وم �لح��د يف حديث 
ملر��سل �رنا �يل م�ساركة 46 �رشكة �ملانية يف معر�ض 
�ي��ر�ن با�ست �لدويل �ملقام بطه��ر�ن و��ساف �ن �ملانيا 
و �لحت��اد �لوروبي يعتزمان تن�سيط ح�سورهما يف �ل�سوق 
�لير�ني��ة. ويف معر���ض ��سارته �يل تعاطي �لبن��وك �ل�سغرية 
�لملاني��ة م��ع نظريتها يف �ي��ر�ن �عرب عن �مل��ه يف �ز�لة كافة 
�لعقبات �لتي تعر�ض طريق �لتعاون �مل�رشيف بني �لبنوك �لكربي 
يف كا �لبلدي��ن.  و�و�سح �ن ��ستئناف ن�ساط عدد من �لبنوك �لناطقة 
باللغ��ة �لملانية مبا فيها »�وبر بنك« �لنم�ساوي يف �ير�ن و �فتتاح خط 
�ئتم��اين بقيم��ة ملي��ار يور لي��ر�ن خال �ل�سابي��ع �ملا�سي��ة موؤ�رش علي 
تغي��ري �لظ��روف و �ز�لة �مل�ساكل ب�س��كل تدريجي قائ��ا 'ل ز�ل هناك م�سو�ر 
طوي��ل �م��ام �لتو�س��ل �يل �لظروف �ملثالي��ة'. ويف جانب �خر م��ن ت�رشيحاته 
�و�سح �ن جمموعة من �لعنا�رش مبا فيهافر�ض �لعقوبات علي �ير�ن و ممار�سة 

�ل�سغ��وط �ل�سيا�سية عليها و تر�جع قيمة �لعملة �لير�نية �دت �يل ��ستد�رة �ير�ن 
نح��و �ل���رشكات �ل�سينية لا�ست��ري�د �إل �ن دخول خطة �لعم��ل �مل�سرك �ل�ساملة 
)�لتف��اق �لنووي( حيز �لتنفيذ من �سانه �ن ي�سه��م يف تغيري هذه �لجو�ء ب�سكل 
تدريجي. من جانبه رف�ض كوهمان ت�رشيحات �لرئي�ض �لمريكي دونالد تر�مب 
يف �جلمعي��ة �لعام��ة لامم �ملتحدة جتاه �ير�ن و �كد عل��ي دعم �ملانيا لاتفاق 

�لنووي معلنا �نه لي�ض بو�سع دولة و�حدة �خلروج من �لتفاق ب�سكل �حادي .

 

���رشح وزي��ر �خلارجي��ة �ل�سع��ودي، ع��ادل �جلب��ري، ب��اأن رو�سي��ا 
و�ل�سعودي��ة ملتزمت��ان بتعزي��ز �لتع��اون وتعمي��ق �لعاق��ات ب��ني 
�لبلدي��ن عل��ى جميع �لأ�سعدة مب��ا فيها �سوق �لنف��ط. ونقلت وكالة 
"�سبوتنيك" �لرو�سية عن �جلبري �لقول �إن "�لدولتني منتجتان للنفط، 
ونحن مهتمون ب�سوق برول م�ستقرة"، م�سري�ً �إىل �أنه خال �ل�سنو�ت 
�لقليل��ة �ملا�سية، تعهد زعماء �لبلدين بتعزيز وتعميق �لعاقات يف 
كافة �ملجالت". و�أ�ساف �لوزير "لقد زدنا ��ستثمار�تنا يف رو�سيا، 
و�ل�ستثم��ار�ت �لرو�سية يف �ل�سعودية ق��د �زد�دت �أي�سًا، نحن نعمل 
عل��ى تطوير �لعاق��ات يف جمال �لثقافة و�لعل��وم و�لتعليم، وكذلك 
يف جم��ال �ل�سناع��ة". ياأتي هذ� و�س��ط تقارير تفيد ب��اأن �جلانبني 
يتعاون��ان م��ن �أج��ل متديد �تف��اق خف�ض �إنت��اج �لنف��ط �إىل ما بعد 

مار�ض )�آذ�ر( من �لعام �لقادم.
 وكانت دول منظمة �لدول �مل�سدرة للنفط )�أوبك( و11 دولة نفطية 
من خارج �ملنظمة، على ر�أ�سها رو�سيا، �تفقت �أو�خر �لعام �ملا�سي 
على خف�ض �إنتاجها بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا ملدة �ستة �أ�سهر 
به��دف دع��م �أ�سع��ار �لنفط يف �ل�س��وق �لعاملية. ومت متدي��د �لتفاق 

لحقا حتى مار�ض )�آذ�ر( من �لعام �ملقبل. 

طفرة غير مسبوقة تطال قطاع التجـزئة في أبوظبي

ي�سهد قطاع جتارة �لتجزئة يف �أبوظبي منو�ً غري م�سبوق 
يحوله ليكون حمركًا رئي�سًا من حمركات �لنمو و�لتنويع 
�لقت�سادي، وو�حد�ً من �أهم �لقطاعات �لقت�سادية �لتي 
تع��ول عليه��ا �حلكومة كثري� يف تقلي���ض �عتمادها على 
�لنف��ط كم�س��در رئي�سي للدخ��ل. وت�سهد �أبوظب��ي تناف�سًا 
قويًا ب��ني كبار �لتجار و�لعام��ات �لتجارية و�ل�رشكات 
�لعاملي��ة لدخ��ول �سوقها �لتج��اري خا�سة م��ع ��ستقر�ر 
و�سعه��ا �لإقت�س��ادي و�نفتاحها عل��ى �أ�س��و�ق �لتجارة 
�لعاملي��ة وتز�ي��د �لقوة �ل�رش�ئي��ة ملو�طنيه��ا وت�ساعف 
�إنفاقه��م عل��ى �ل�سلع و�لب�سائ��ع. وت�س��كل �أبوظبي �ليوم 
و�ح��دة من �أبرز �لوجه��ات �لرئي�سية للت�س��وق و�ل�سياحة 
�إقب��اًل  حالي��ا  وت�سه��د  �لعرب��ي،  �خللي��ج  منطق��ة  يف 

منقط��ع �لنظري م��ن �ل�سي��اح خا�سة �ل�سيني��ني و�لهنود 
و�لأوروبيني و�خلليجيني يدفع قطاع جتارة �لتجزئة �إىل 
طفرة كبرية. وتقفز �مل�ساحة �ملخ�س�سة لتجارة �لتجزئة 
خ��ال �لعام��ني �ملقبل��ني يف �أبوظب��ي �إىل �أك��رث م��ن 3 
مايني مر مربع مع دخول ثاثة مر�كز جتارية �سخمة 
) �ملاري��ة مول، �لرمي مول، خليف��ة مول( لل�سوق، ت�ساف 
�إىل �ملر�ك��ز �لتجاري��ة �لعماق��ة �لت��ي �أن�ساأته��ا �لإمارة 
خ��ال �ل�سنو�ت �خلم�ض �ملا�سي��ة و�أحدثت تغيري�ً جذريًا 
يف مفاهي��م جتارة �لتجزئة و�لت�س��وق يف �لإمارة. و�سهد 
�لعام��ان �ملا�سي��ان تنوعًا كب��ري�ً يف �ملر�ك��ز �لتجارية 
�لك��ربى، وظه��رت �ملر�كز �لعماق��ة و�لفاخ��رة و�أبرزها 
يا�ض مول وجالرييا م��ول �لتي جذبت ع�رش�ت �لعامات 
�لتجاري��ة �لأمريكي��ة و�لأوروبي��ة و�لآ�سيوية �لتي تدخل 
�لإم��ار�ت لأول مرة عرب �أبوظبي. ويوؤك��د م�سوؤولو مر�كز 

جتاري��ة ك��ربى ووكالت جتارية على �مل�ستقب��ل �لو�عد 
لقط��اع جتارة �لتجزئة يف �أبوظبي م�سريين �إىل �أن �لدعم 
�حلكوم��ي غري�ملح��دود لهذ� �لقطاع ه��و �ل�سبب يف منوه 
�ملتاح��ق خ��ال �ل�سن��و�ت �ملا�سية حي��ث �رتفع معدل 
منو �لقطاع بالأ�سع��ار �جلارية من %1.8 �إىل 10.4% 
بنهاي��ة ع��ام 2016، كما �رتفع��ت ن�س��ب م�ساهمته يف 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل لأبوظبي من %3.5 �إىل 5.9%، 
و�رتفع��ت قيمته من 32.3 مليار درهم �إىل 42.9 مليار 
دره��م. يوؤك��د �إبر�هيم �لبح��ر �لرئي�ض �لتنفي��ذي جلمعية 
�أبوظب��ي �لتعاوني��ة، �أن قط��اع جتارة �جلمل��ة و�لتجزئة 
يف �أبوظبي �سهد منو� غري م�سبوق خال �ل�سنو�ت �خلم�ض 
�ملا�سي��ة، م�س��ري�ً �إىل �أن ن�سبة �لنمو �ل�سنوي تر�وح بني 
%10 و%15 وه��ي ن�سب��ة مرتفعة ج��د�ً على م�ستوى 
دول��ة �لإم��ار�ت. وين��وه �لبح��ر �إىل �أن هذ� �لنم��و �لكبري 

كان ثم��رة لل�سيا�سة �لقت�سادية �لناجح��ة �لتي تطبقها 
حكومة �أبوظبي وه��ي �سيا�سة منفتحة ومرنة على كافة 
دول �لع��امل، و�لي��وم ترتب��ط جت��ارة �أبوظب��ي و�لإمار�ت 
باأك��رث م��ن 200 دولة، وت�ست��ورد �أبوظب��ي �حتياجاتها 
م��ن �ل�سلع من مناطق �ست��ى يف �لعامل، لدرجة �أن غالبية 
�لفو�ك��ه و�خل�رش�و�ت متو�ج��دة طو�ل �لع��ام يف �أ�سو�ق 
�لإمارة، بغ�ض �لنظر عن ف�سول هذه �لفو�كه وذلك ب�سبب 
ك��رثة �لأ�س��و�ق �لعاملية �لتي حت�سل منه��ا �أبوظبي على 
�حتياجاته��ا، كم��ا �أن �أفخر و�أجود �ل�سل��ع �ملتو�جدة يف 
�لأ�سو�ق �لعاملية بعاماتها �لتجارية �لعاملية متو�جدة 
يف �أبوظب��ي. وي��رى �أن �لت�سهيات �لكب��رية �لتي تقدمها 
حكوم��ة �أبوظبي للتجار و�لوكالت �لتجارية يف �لإمارة 
�إ�ساف��ة �إىل تطوير �لأعمال �لإد�ري��ة بالدو�ئر �حلكومية 
�ملعني��ة ب�س��وؤون �لتج��ارة �إ�ست��ري�د�ً وت�سدي��ر�ً خا�س��ة 

د �ئ��رة �لتنمي��ة �لقت�سادي��ة وغرف��ة جت��ارة و�سناع��ة 
�أبوظب��ي، وكذلك �إطمئنان �مل�ستثمري��ن �ملو�طنني وغري 
�ملو�طنني �إىل مناخ �لإ�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�لأمني و�إقر�ر 
قو�ن��ني ولو�ئح لدع��م �لإ�ستثمار، كل ه��ذ� �أدى �إىل �سخ 
�إ�ستثم��ار�ت جديدة بامللي��ار�ت يف قطاع جتارة �جلملة 
و�لتجزئ��ة و�ساهدن��ا �لقفز�ت �لكبرية �لت��ي يعي�سها هذ� 
�لقط��اع، ور�أينا ذل��ك يف تز�يد عدد �ل��وكالت �لتجارية 
�إ�ساف��ة �إيل زي��ادة �أع��د�د �ملر�ك��ز �لتجاري��ة �ل�سخم��ة 
�لت��ي ت�سم »هايربماركت« �سخ��م يتوفر فيه كل �ل�سلع، 
و�نت���رشت هذه �ملر�ك��ز �ل�سخمة د�خل جزي��رة �أبوظبي 
ويف �ملناط��ق �خلارجي��ة و�جلزر �ملحيطة به��ا �ملهياأة 
لل�سك��ن، �لأم��ر �ل��ذي �أوج��د مناف�س��ة قوية ب��ني �ملر�كز 
�لتجاري��ة �لك��ربى جل��ذب �أكرب ثم��ار �لروؤي��ة. و�أ�ساف: 
دفعت هذه �ملناف�سة �لقوية �أ�سحاب �ملر�كز و�جلمعيات 

�إىل �إ�ستري�د �أف�سل و�أجود �ل�سلع وبيعها باأ�سعار ممتازة، 
ويف بع�ض �حلالت يتم بيعها باأ�سعار �لتكلفة. وي�سيف 
�لبح��ر �سبب��ًا ثاني��ًا لنتعا���ض قط��اع جت��ارة �جلمل��ة 
و�لتجزئ��ة متمث��ًا يف �لطف��رة �لعمر�ني��ة �لهائل��ة �لتي 
�سهدته��ا �إم��ارة �أبوظب��ي �لتي ظهرت معامله��ا و��سحة 
يف �إن�س��اء وتنفيذ �مل�ساريع �لعقاري��ة �لكربى وم�ساريع 
�لبنية �لتحتية و�مل�ساري��ع �ل�سناعية مثل مدينة �ل�سيخ 
خليف��ة �ل�سناعي��ة "كيز�د" �أو �ملوؤ�س�س��ة �لعليا للمناطق 
�لقت�سادي��ة �ملتخ�س�س��ة �أو م�ساري��ع �جل��زر �ل�سكني��ة 
�جلدي��دة مثل جزي��رة �لرمي وجزي��رة �ل�سعديات و�ساطئ 
�إ�ساف��ة مل�ساري��ع �لفن��ادق �جلدي��دة وكذل��ك  �لر�ح��ة، 
�لتو�سع��ات �لكب��رية يف �مل��دن �جلدي��دة خا�س��ة مدينة 
حمم��د بن ز�يد و�ل�ساخم��ة و�ل�سهامة وخليف��ة �أ وخليفة 

ب وغريها، 

اليونان: تجميد مشاريع سياحية ألمير قطر السابق 
لتالعبها بالقانون

هاجم��ت �رشك��ة �لري��ان �لقطري��ة، �ل�سلط��ات �ليوناني��ة متهم��ة �إياه��ا ب��� 
"�لتحامل على �ل�ستثمار �لقطري يف �ليونان" و�سل "حد �لعد�ء يف بع�ض 
�لأحي��ان"، معلن��ة باملنا�سبة جتمي��د ��ستثمار�تها �ل�سياحي��ة يف جزيرتني 
يونانيت��ني، وف��ق ما نقل��ت وكالة "غري��ك ريبوت��ري"، بعد رف���ض �ل�سلطات 
�ليوناني��ة �لر�س��وخ ل�رشوطه��ا، لتنفي��ذ م�رشوعني �سياحي��ني �سخمني، يف 
مناط��ق حممي��ة مبوج��ب �لقان��ون. ويف بيان وزعت��ه على و�سائ��ل �لإعام 
يف �أثني��ا، �تهمت �ل�رشكة بع���ض �لأطر�ف بالعمل عل��ى عرقلة �ل�ستثمار�ت 
�لقطري��ة يف �لب��اد "ورف���ض �سيا�س��ة �لإم��اء�ت و�ل�رشوط" قب��ل �ملو�فقة 
عل��ى بع�ض �مل�ساريع �ل�سياحية �ململوك��ة لل�رشكة يف �لباد. وجاء �لإعان 
�لقط��ري، بعد من��ع �ل�سلطات �ليوناني��ة من تنفيذ م�ساري��ع يف جزر ُمدرجة 

عل��ى قائمة �ملع��امل �لطبيعي��ة، و�لثقافية �له�س��ة، ورف�ض بر�مج 
�ل�ستثم��ار فيه��ا بال���رشوط و�ملو��سف��ات �لقطري��ة، ومقا�ساة 

"�لري��ان �ليونان" من��ذ 2014 ب�سبب تعدياتها على جزيرتي 
ز�كينتو���ض، و�أوك�سي��ا، باإقام��ة م�ساريع فن��ادق ومنتجعات 

�سياحي��ة �سخمة، يف منطقة طبيعي��ة ه�سة، تتعر�ض دوريًا 
للحر�ئ��ق، و�لجنر�ف ب�سبب �لن�ساط �لقت�سادي �ملتنامي 

فيهما.
وك�سف��ت �سحيفة غريك تر�فل بايج، �أن �حلملة �لقطرية 

تاأت��ي بعد رف�ض �ليونان �إقام��ة م�ساريع �سياحية يف 
�جلزيرت��ني �ملذكورتني "جزيرة �لفن" على �أوك�سيا، 

ومنتجع �سياحي فخم عل��ى م�ساحة 15 كيلومر�ً 
مربع��ًة عل��ى �جلزي��رة �ملج��اورة "ز�كينتو�ض". 

و�أو�سحت �ل�سحيفة �أن �ل�رشكة �لقطرية، كانت 
ت�سعى �إىل قائمة م�ساريع على �أر��ٍض ��سر�ها 

�أم��ري قط��ر �ل�ساب��ق �ل�سي��خ حمد ب��ن خليفة 
�آل ث��اين، ع��رب �رشكت��ه �خلا�س��ة بيمان��ا 

�نف�ستمنت، مقابل 10 مايني يورو، �لأمر 
�لذي �سادقت عليه �ل�سلطات �ليونانية، 

قب��ل �كت�ساف حتي��ل "�لري��ان"، �لتي 
�سع��ت �إىل تغي��ري �ل�سبغ��ة �لقانونية 

للمنطقت��ني، من �سك��ن خا�ض، �إىل 
��ستثم��ار �سياح��ي، م��ا ��ستوجب 

مقا�ساته��ا �أم��ام �ملحاكم منذ 
تدم��ري  م��ن  ملنعه��ا   2014

�ملحميت��ني عرب  �جلزيرت��ني 
م�ساري��ع �سياحي��ة ك��ربى، 

�ستزيد م��ن حدة �مل�ساكل 
ت�سغ��ط  �لت��ي  �لبيئي��ة 

على �جلزيرتني.
�رشك��ة  وردت 

�لقطري��ة  بيم��ا 
�لأ�سلية  �ملالك��ة 

 ، ي��ني ر للعقا
تقري��ر  ح�س��ب 

يون��اين �آخ��ر 
ل�سحيف��ة 

�إيكاثيمرييني �ليونانية يف نوفمرب )ت�رشين �لثاين( 2016 "باتهام �لق�ساء 
�ليون��اين بالتحام��ل على قطر وعل��ى ��ستثمار�تها يف �لب��اد، ب�سبب تاأجيل 

�لنظر يف �لق�سية �ملرفوعة �سدها، منذ 2014".
و�أ�ساف��ت �ل�سحيف��ة نقًا عن بي��ان لل�رشكة، �أن بع�ض "�جله��ات �ليونانية، 
تته��م �ل�رشكة بالتورط يف �حلر�ئق �لت��ي دمرت �أجز�ء و��سعة من �جلزيرتني 
�أخ��ري�ً، متهي��د�ً لتحويل ت�سنيفهما م��ن حمميتني طبيعيت��ني �إىل منتجعات 

�سياحية وفندقية".
ومل يتوق��ف �لأمر عل��ى �جلزيرتني �ملذكورتني، ذل��ك �أن �ل�سلطات �ليونانية 
منعت �ل�رشكة �لقطرية �أي�سًا ح�سب �ل�سحيفة نف�سها بناء على بيان "�لريان 
�ليون��ان" جتديد وتطوير فندق مري�مار كورفو، �إحدى �أ�سهر �جلزر �ليونانية 
�ل�سياحي��ة، �ل��ذي ��ستحوذت علي��ه �ل��ذر�ع �ل�ستثمارية �لتابع��ة لأمري قطر 

�ل�سابق بيما �نفا�ستمنت يف 2014. 

برلين_ وكاالتاثينا_ وكاالت
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