
تراجعت أسعار النفط ما يزيد عن 
اثنني باملئة أمس  االثنني، في الوقت الذي 
تسبب فيه االنتشار السريع لفيروس 
كورونا في عدة مواقع خارج الصني في 

قلق املستثمرين بشأن تأثر الطلب سلبا.
كما واص��ل��ت األس��ه��م العاملية تكبد 
خ��س��ائ��ر ف��ي ال��وق��ت ال���ذي تنمو فيه 
املخاوف بشأن تأثير الفيروس املستجد، 
مع قفزة في أع��داد ح��االت اإلصابة في 

إيران وإيطاليا وكوريا اجلنوبية.
وب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة 0552 بتوقيت 
جرينتش، ت��راج��ع خ��ام ب��رن��ت 1.42 
دوالر أو ما يعادل 2.4 باملئة إلى 57.08 
دوالر للبرميل، لكنه مرتفع عن املستوى 
املتدني البالغ 56.53 دوالر الذي المسه 
في وقت سابق. ونزلت العقود اآلجلة 
للخام األمريكي 1.26 دوالر أو 2.4 

باملئة إلى 52.12 دوالر.
وقال إدوارد مويل محلل السوق لدى 
أواندا ”من املرجح أن يزداد تضرر الطلب 
إذ ستنمو قيود السفر على األرج��ح في 
الوقت الذي يصبح فيه تفشي فيروس 
كورونا تهديدا عامليا وال يتم احتوائه في 

الصني فحسب“
”أسعار النفط ستظل عرضة للخطر 

إذ أن املتعاملني في الطاقة لم يضعوا في 
احلسبان أن يصبح كورونا وباء“.

وتلقت أس��ع��ار النفط بعض الدعم 
بعد أن قال مسؤولون محليون بقطاع 

الصحة في الصني يوم االثنني إن أربع 
مقاطعات قلصت إج���راءات ال��ط��وارئ 

املتعلقة باالستجابة للفيروس.
وك���ان ال��رئ��ي��س الصيني ش��ي جني 

بينغ ق��ال إن أكبر مستهلك في العالم 
للطاقة سيجري تعديال على السياسة 
للمساهمة ف��ي تخفيف الضربة التي 

سيتلقاها االقتصاد من تفشي الفيروس.

2.4 باملئة العقود اآلجلة للخام األميركي تراجعت 

أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف بشأن الطلب 
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ق��ال ستيفن منوتشني وزير 
اخلزانة األمريكي؛ إن العالقات 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��س��ع��ودي��ة - 
األمريكية تشهد من��وا متزايدا 
خصوصا في مجاالت املالية، 
مشيدا بجهود اململكة في مكافحة 

متويل اإلرهاب.
وأوض������������ح م���ن���وت���ش���ني 
ل�”االقتصادية” على هامش 
اج���ت���م���اع���ات وزراء م��ال��ي��ة 
مجموعة العشرين في الرياض 
، أن البلدين يتمتعان بعالقات 
وثيقة ومتينة في مجال مكافحة 
اإلره����اب ومت��وي��ل��ه، وتنسيقا 
عبر مركز مكافحة اإلرهاب الذي 

أسسته السعودية.
وأض���اف: “منذ أن أصبحت 
وزيرا للخزانة األمريكية تشهد 
العالقات م��ع السعودية منوا 

خصوصا في اجلوانب املالية”.
وح���ول مستقبل العالقات 
االق��ت��ص��ادي��ة م��ع اململكة ق��ال، 
“اجتمعت م��ع وزي���ر املالية 
السعودي وسألتقي مزيدا من 
املسؤولني السعوديني ملواصلة 
النقاشات حول تعزيز التعاون 

االقتصادي بني البلدين”.
وحول قضية التغير املناخي 
قال وزير اخلزانة األمريكي، “لم 

نناقش قضية التغير املناخي 
في اجتماعات وزراء مجموعة 
العشرين وليست من األولويات 

امللحة حاليا”.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه 
مصادر في مجموعة العشرين 
إن ممثلي ال���دول املشاركة في 
اجتماعات ال��ري��اض توصلوا 
إلى حل وسط بعد أن اعترضت 
واشنطن على الصيغة األولية 
امل��ق��ت��رح��ة ال��ت��ي أش����ارت إل��ى 
“مخاطر االقتصاد الكلي املتعلقة 
باالستدامة البيئية” ضمن قائمة 

املخاطر.

وف���ي���م���ا ي���خ���ص االت���ف���اق 
التجاري األمريكي مع الصني 
ق��ال ال��وزي��ر ل�”االقتصادية”: 
“نحن أكملنا املرحلة األول��ى 
من االتفاق التجاري مع الصني 
ونأمل تطبيق املرحلة الثانية من 

هذا االتفاق”.
وأضاف، “لدينا اهتمام كبير 
فيما يحدث في الصني بعد تفشي 
وباء كورونا ونتفهم اهتمامهم 
بالقضايا ال��داخ��ل��ي��ة ملكافحة 
ال��ف��ي��روس أك��ث��ر م��ن القضايا 
التجارية وسرعة تطبيق االتفاق 

املبرم بني اجلانبني”.

أكد وزي��ر املالية السعودي، 
محمد اجلدعان، أن املخاطر التي 
قد تؤثر على االقتصاد العاملي 
ه��ي ال��ت��وت��رات اجليوسياسية 
واحلروب التجارية وعدم اليقني 
حيال سياسات الدول، مؤكداً أن 
أدوات السياسة النقدية ال تزال 
متاحة رغم استهالكها إلى جانب 
توجه الدول لتفعيل السياسات 

املالية لتحفيز االقتصاد.
وأض������اف ف���ي ح���دي���ث مع 
العربية على هامش اجتماعات 
مجموعة وزراء مالية ومحافظي 
البنوك املركزية لدول مجموعة 
ال��ع��ش��ري��ن ف���ي ال���ري���اض، أن 
م��ج��م��وع��ة ال�20 أع��رب��ت عن 
قلقها حيال ع��دم يقني املتعلق 
بسياسات الدول وأن السياسة 
ال��ن��ق��دي��ة ال ت����زال م��ف��ي��دة في 
مواجهة التحديات االقتصادية، 
حيث إن السياسات الهيكلية 
قادرة على حتسني بيئة األعمال 

واالستثمار.
وأوض��ح اجلدعان أنه توجد 
قطاعات ومحفزات واع��دة في 
اقتصاد السعودية يعول عليها 
لتكون مناطق منو جيدة خللق 

املزيد من الفرص الوظيفية، مثل 
القطاع املالي وقطاعات التقنية 
والسياحة والترفيه وغيرها من 

القطاعات.
وت��وق��ع اجل��دع��ان، أن ينمو 
ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي غير 
النفطي في 2020 بشكل جيد، 
مؤكدا أن رؤية السعودية تركز 
ع��ل��ى من��و ال��ن��اجت احمل��ل��ي غير 
النفطي، خ��اص��ة وأن القطاع 

النفطي يتأثر باإلنتاج.

إل��ى ذل���ك، ق��ال اجل��دع��ان إن 
مجموعة العشرين استمعت إلى 
مرئيات صندوق النقد حول آثار 
كورونا، مشيراً إلى أنه بدأ يؤثر 
على السياحة وسالسل اإلمداد 
والنقل. وأوض��ح اجل��دع��ان أن 
ال إص��اب��ات ف��ي اململكة حالياً 
م��ؤك��داً أن السعودية وضعت 
اس���ت���ع���دادات ج��ي��دة ملكافحة 

الفيروس.
وأض��اف “لدينا احتياطيات 
نفطية قادرون على استخدامها 
ل��دع��م ال��ن��م��و وه���ن���اك ت��وج��ه 
واه��ت��م��ام بتنمية االق��ت��ص��اد 
غير النفطي متاشياً مع رؤية 

.”2030
وأع��رب اجلدعان عن تفاؤله 
ب���أن ت��ت��وص��ل دول مجموعة 
العشرين حلل بشأن الضريبة 
الرقمية ه��ذا ال��ع��ام، م��ؤك��داً أن 
جميع ال��دول أدرك��ت أهمية هذا 
املوضوع. وقال “البيان اخلتامي 
دعا ملزيد من اإلفصاح من القطاع 
اخل��اص بشأن املخاطر، وقمنا 
بالتوقف من استخدام “الليبور” 
في 2021 نظراً لعدم حتقيقه 

اإلفصاح الكامل”.

ق��ال ج��ول��دم��ان س��اك��س إن أسعار 
السلع األولية قد تنخفض بشدة قبل أن 
يساعد حتفيز صيني يستهدف مكافحة 
تأثير فيروس كورونا في وقت الحق من 
العام في أن يحقق القطاع العائد املتوقع 

له في 12 شهرا بنحو عشرة باملئة.
وقال محللون لدى البنك في مذكرة 
بتاريخ 21 فبراير”التعهد بالتحفيز 
جعل أس���واق السلع األول��ي��ة تتحرك 
مثل أس��واق األسهم، مما يعزز مخاطر 

تصحيح حاد“.
ويتوقع البنك عوائد بواقع 0.5- 
باملئة و4.9 باملئة و9.5 باملئة على 
السلع األول��ي��ة على م��دى فترة قدرها 
ثالثة وستة و12 شهرا على الترتيب 
على املؤشر ستاندرد آند بورز جي.إس.

سي.آي للسلع األولية الزاخر بالنفط.
وعلى مدى 12 شهرا، يتوقع البنك 
عائدا 14.3 باملئة من الطاقة، و4.3 
باملئة م��ن امل��ع��ادن الصناعية وعائدا 
سلبيا بنسبة 0.8 باملئة من املعادن 

النفيسة.
وتتعرض أس���واق السلع األول��ي��ة 
لضغوط إذ ي���ؤدي من��و امل��خ��اوف من 
أن يتحول ف��ي��روس ك��ورون��ا الشبيه 
باإلنفلونزا إلى وباء إلى تصاعد القلق 

من تباطؤ النمو االقتصادي العاملي.
ونزلت أسعار النفط نحو ثالثة باملئة 
، بينما تأثرت أسعار املعادن الصناعية 

سلبا بفعل تزايد املخزونات.
وق��ال جولدمان ساكس إنه بخالف 
ضعف الطلب ال��ن��اج��م ع��ن استمرار 
االض���ط���راب���ات ف���ي ال��ص��ني وت��راك��م 
امل��خ��زون��ات، ف���إن ت��ب��اط��ؤ االن��ت��ع��اش 
االق��ت��ص��ادي رمب���ا ُي��ض��اف إل���ى خطر 
أن تتجاوز مخزونات النفط الطاقة 
االستيعابية للتخزين، وبالتالي تؤدي 

إلى انخفاض كبير في أسعار اخلام.

لكن أسعار الذهب ربحت نحو خمسة 
باملئة منذ بداية الشهر اجل��اري لتبلغ 
أعلى مستوياتها فيما يزيد عن سبع 
سنوات اليوم. وُيعتبر املعدن األصفر 
حتوطا في مواجهة الضبابية املالية 

واالقتصادية.
وأضاف جولدمان ساكس أن الذهب 
قد يتجه صوب 1750 دوالرا لألوقية 
)األونصة( إذا جرى احتواء الفيروس 
خ��الل ال��رب��ع األول م��ن 2020، بينما 
قد يدفع أي استمرار للوباء في الربع 

الثاني األسعار صوب 1850 دوالرا.

في أعقاب إخفاق قمة االحتاد 
األوروب������ي ب��ش��أن امل���وازن���ة، 
وج��ه رئيس الكتلة البرملانية 
للدميقراطيني املسيحيني في 
ال��ب��رمل��ان األوروب�����ي ات��ه��ام��ات 
الذعة للدول األعضاء في التكتل 

األوروبي.
ون��ق��ل��ت “األملانية”، ق��ال 
م��ان��ف��رد ف��ي��ب��ر، وه���و سياسي 
أملاني يشغل أيضا منصب نائب 
رئيس الكتلة البرملانية للحزب 
املسيحي االجتماعي في والية 
ب��اف��اري��ا، ل��ص��ح��ف مجموعة 
“فونكه” األمل��ان��ي��ة: “يتعلق 
األمر باألنانية وليس بالطموح 
األوروب���ي ال���الزم.. يتم سحق 
كثير من األفكار اجليدة من أجل 
أوروبا طموحة. وتسعد الصني 
والواليات املتحدة”، وهدد فيبر 
برفض خطة املوازنة األوروبية، 
وقال: “موافقة البرملان األوروبي 
لن حتدث إال إذا تغير االجتاه”. 

ول��م تتفق ال���دول األع��ض��اء في 
االحت����اد األوروب������ي وال��ب��ال��غ 
عددها حاليا 27 دول��ة في قمة 
خاصة في بروكسل أخيرا على 
نوعية املهام، التي تعتزم منحها 
األول��وي��ة ف��ي األع���وام القادمة 
والطريقة، التي تعتزم متويلها 

بها.
وقالت املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل بعد مفاوضات 
دامت 24 ساعة في بروكسل إن 

االختالفات كانت كبيرة للغاية.
ويتعلق األم��ر بوضع إط��ار 
للموازنة األوروب��ي للفترة من 
2021 و2027، ومب��ع��ون��ات 
مالية تقدر باملاليني للمزارعني، 
أو احمل��ل��ي��ات، أو مؤسسات أو 

طالب، في أملانيا أيضا.
والتوصل التفاق ه��ذه املرة 
ف��ي منتهى الصعوبة، بسبب 
وجود قصور في املوازنة يصل 
إلى 75 مليار دوالر بعد خروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي 
“بريكست”.

وح��ت��ى إذا ات��ف��ق��ت ال���دول 
األوروبية، سيكون ذلك اخلطوة 
األولى فحسب، وسيكون هناك 
ض��رورة للتوصل بعد ذلك إلى 
تسوية مع البرملان األوروب��ي 
الذي يجب أن يوافق على اخلطة 

في نهاية املطاف.
وت����واص����ل����ت ف����ي ن��ه��اي��ة 
األس��ب��وع امل��اض��ي م��ف��اوض��ات 
االحتاد األوروبي بشأن املوازنة 
اجل���دي���دة، خ���الل ق��م��ة جامعة 
لزعماء التكتل ف��ي العاصمة 
البلجيكية بروكسل دون تقدمي 

مقترحات جديدة.
وذكرت مصادر في املفوضية 
األوروب��ي��ة، أن تشارلز ميشيل 
رئ��ي��س املجلس األوروب����ي لن 
ي��ق��دم خططا ج��دي��دة لزعماء 
ال��ت��ك��ت��ل م��ن أج���ل ح��ل األزم���ة 

اخلاصة باملوازنة.

منوتشني: التعاون االقتصادي
مع الرياض في تزايد

ستيفن منوتشني

2030 أكد االهتمام بتنمية االقتصاد غير النفطي متاشيًا مع رؤية 

اجلدعان: قطاعات محفزات واعدة 
في اقتصاد السعودية

محمد اجلدعان

أسهم ميالنو تبلغ أدنى 
3 أسابيع بفعل  مستوى في 

مخاوف فيروس كورونا
تراجعت األسهم األوروبية أمس  االثنني بفعل قفزة في 
عدد احلاالت املصابة بفيروس كورونا خارج الصني، في 
الوقت الذي يخشى فيه املستثمرون من أن يلحق التفشي 

ضررا أكبر مما كان متوقعا بالنمو العاملي.
ونزل املؤشر ستوكس 600 األوروبي 2.5 باملئة بحلول 
الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، متجها صوب تسجيل 
أكبر خسارة بالنسبة املئوية منذ أكتوبر ، مع تراجع جميع 

املؤشرات الرئيسية في أوروبا مبا يزيد عن اثنني باملئة.
وهوت أسهم ميالنو 3.7 باملئة ألدنى مستوياتها في نحو 
ثالثة أسابيع إذ سجلت إيطاليا أكبر ارتفاع للحاالت املصابة 
بفيروس ك��ورون��ا في أوروب���ا، مع وف��اة ثالثة أشخاص 
مصابني منذ اجلمعة واإلعالن عن إصابة ما يزيد عن 150 

حالة.
وكانت أسهم شركات الطيران من ضمن قائمة أسوأ 
األسهم أداء على املؤشر ستوكس 600، إذ تراجعت أسهم 
إيزي جت وريان إير وإير فرانس ولوفتهانزا بنسب تتراوح 
بني سبعة و11 باملئة. ونزل مؤشر قطاع السفر والترفيه 

األوروبي أربعة باملئة.
وت��راج��ع��ت أس��ه��م ش��رك��ات صناعة السلع ال��ف��اخ��رة، 
وشركات التعدين، وصناعة السيارات، والتكنولوجيا 
والبنوك، وجميعها شديدة التأثر باملعنويات إزاء النمو 

العاملي، ما يزيد عن ثالثة باملئة.
وانخفض سهم أسوشيتد بريتش ف��ودز املالكة لبرمي 
م��ارك ثالثة باملئة إذ ح��ذرت الشركة من نقص محتمل في 
إم��دادات بعض املنتجات في وقت الحق من السنة املالية 
2019-2020 إذا طال أمد إرجاء اإلنتاج في املصانع بالصني 

بسبب فيروس كورونا.

جولدمان ساكس يشير إلى مخاطر نزول 
خالفات بشأن املوازنة األوروبية .. السلع األولية قبل انطالق حتفيز صيني

75 مليار دوالر  خلل بـ 

مسؤولو االحتاد األوروبي
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قال العاهل العماني السلطان 
هيثم ب��ن ط���ارق آل سعيد إن 
احلكومة ستعمل على تقليص 
ال��دي��ن ال��ع��ام وإع�����ادة هيكلة 
املؤسسات والشركات العامة 

بهدف دعم االقتصاد.
وأض��اف السلطان هيثم في 
ث��ان��ي خ��ط��اب ل��ه م��ن��ذ تسلّمه 
السلطة في يناير إن احلكومة 
ستضع إط���ارا وطنيا لتعزيز 
التوظيف ت��زام��ن��ا م��ع حتسني 

ماليتها العامة.
وقال “سنحرص على توجيه 
مواردنا املالية التوجيه األمثل 
مب��ا يضمن خ��ف��ض املديونية 

وزيادة الدخل”.
وأض��اف “سنوجه احلكومة 
ب��ك��اف��ة ق��ط��اع��ات��ه��ا ب��ان��ت��ه��اج 
إدارة ك��ف��ؤة وف��اع��ل��ة تضع 
حتقيق التوازن املالي وتعزيز 
التنويع االقتصادي واستدامة 
االقتصاد الوطني في أعلى سلم 

أولوياتها”.
وارت���ف���ع���ت ن��س��ب��ة ال��دي��ن 
العماني، املصنف بأنه عالي 
امل��خ��اط��ر م���ن ج��م��ي��ع وك���االت 
التصنيف االئتماني الرئيسية 
ال���ث���الث، إل���ى ال��ن��اجت احمللي 
اإلجمالي إلى قرابة %60، العام 
امل��اض��ي م��ن ح��وال��ي %15، في 

2015، ورمبا تصل إلى 70 %، 
بحلول 2022 بحسب ستاندرد 

آند بورز جلوبال.
وأّج���ل���ت ال��س��ل��ط��ن��ة ف��رض 
ضريبة قيمة مضافة بنسبة 
%5، من عام 2019 إلى 2021. 
وم��ث��ل النفط وال��غ��از أك��ث��ر من 

%70، من إيرادات احلكومة.
وقالت وكالة التصنيف فيتش 
األس��ب��وع امل��اض��ي إن السلطنة 
كانت تضع ميزانية لعجز أعلى 
يبلغ %8.7، لعام 2020 رغم 
توقعها ملزيد من ع��ائ��دات بيع 

األص��ول وبعض التخفيضات 
في اإلنفاق.

وقال السلطان هيثم في أول 
كلمة له منذ انتهاء فترة احلداد 
على السلطان قابوس “عازمون 
على اتخاذ اإلج���راءات الالزمة 
إلع���ادة هيكلة النظام اإلداري 
للدولة والتشريعات”، دون 

مزيد من التوضيح.
وأض����اف أن���ه سيتم إج���راء 
م��راج��ع��ة ك��ام��ل��ة ل��ل��ش��رك��ات 
احل��ك��وم��ي��ة ل��ت��ح��س��ني أدائ��ه��ا 

وكفاءتها.

سلطان عمان: احلكومة ستعمل
على تقليص الدين

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

4.7 تريليون دوالر 
مبيعات 250 متجرًا 
للتجزئة حول العالم

حقق أكبر 250 متجر جتزئة في 
العالم مبيعات إجمالية تراكمية بلغت 
4.74 تريليون دوالر في 2018، بنمو 
مركب 4.1 ف��ي امل��ائ��ة، وفقا لتقرير 
شركة “ديلويت” لعام 2020 عن 

“القوى العاملية للبيع بالتجزئة”.
وأنزلت “أمازون” متجر “كروجر” 
إلى املركز اخلامس ليصبح ثالث أكبر 
متاجر التجزئة في العالم، في حني 
ظل تاجرا التجزئة األمريكيان “وول 
مارت” و”كوستكو” رائ���دي جتار 
التجزئة في العالم، فيما احتل “ليدل” 
و”ألدي” األملانيان املركزين الرابع 

والثامن على التوالي.
واس��ت��أث��رت أك��ب��ر ع��ش��ر ش��رك��ات 
جتزئة في العالم بنحو ثلث )32.2 في 
املائة( إجمالي مبيعات التجزئة ألعلى 
250 متجر جتزئة في العالم، مقارنة 

ب� 31.6 في املائة في العام السابق.
وبلغ معدل منو أفضل عشرة جتار 
جتزئة 6.3 في املائة، وهو أعلى من 
معدل النمو، الذي حققه باقي أفضل 
250 بائع جتزئة )4.1 في املائة(. 
وكان هامش الربح الصافي املركب 
للعشرة األوائ���ل أعلى قليال )0.5 
نقطة مئوية( ع��ن ال��ع��ام السابق، 
على الرغم من الضغوط على جتار 
التجزئة بسبب املنافسة الشديدة، 
وارتفاع تكاليف العمالة، وحروب 
األس��ع��ار، واالستثمار في التجارة 

اإللكترونية.
وال���ش���رك���ات ال��ع��ش��ر األوائ�����ل، 
حسب الترتيب، هي “وول مارت” 
األمريكية، مببيعات بلغت 514.405 
مليار دوالر، و”كوستكو” األمريكية، 
مببيعات 141.576 مليار دوالر، 
ثم “أمازون” األمريكية، مببيعات 
تقدر ب�140.211 مليار دوالر، ثم 
“شفارتز جروب” األملانية مببيعات 
121.581 مليار دوالر، ثم يأتي في 
املركز اخلامس “ذا كروجر كومباني” 
األمريكية مببيعات 117.527 مليار 
دوالر، وفي املرتبة السادسة “وول 
جرينس بوتس أليانس” األمريكية 

مببيعات 110.673 مليار دوالر.

تسعى احلكومة البريطانية للتوصل 
إلى اتفاق جتاري على غرار اتفاق كندا 
مع االحتاد األوروبي لدى بدء احملادثات 

الرسمية مع التكتل خالل الشهر املقبل.
وبحسب “رويترز”، سيلتقي الوزراء 
ال��ي��وم ال��ث��الث��اء للتوقيع على وثيقة 
تفويض جت��اري رسمية حت��دد أه��داف 
لندن التفاوضية قبل نشرها اخلميس 

املقبل.

وأف������اد م��ق��ر رئ���اس���ة احل��ك��وم��ة 
البريطانية ف��ي داون��ن��ج ستريت في 
بيان، أن “اململكة املتحدة أوضحت عدة 
مرات، وستؤكد رغبتها في التوصل إلى 

اتفاق على غرار اتفاق كندا”.
وب���دأ س��ري��ان االت��ف��اق ب��ني االحت��اد 
األوروب�����ي وك��ن��دا م��ؤق��ت��ا ف��ي 2017 
ويستبعد معظم ال��رس��وم اجلمركية 
على السلع املتبادلة بني اجلانبني، لكنه 

ال يفعل شيئا يذكر لتسهيل التجارة 
ف��ي اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة، وه��و أم��ر غاية 
ف��ي األه��م��ي��ة بالنسبة إل��ى االقتصاد 

البريطاني.
من جهته، يبدو الرئيس الفرنسي 
إمي��ان��وي��ل م��اك��رون “غير واثق” من 
إمكانية التوصل إلى اتفاق جتاري بني 
االحت��اد األوروب���ي وبريطانيا بنهاية 

العام اجلاري.

بريطانيا تضغط للتوصل إلى اتفاق
على غرار كندا بشأن »بريكست«


