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 تكلفة المشروع ستوزع وفق خط سير القطار وطوله

 مؤشرها ارتفع ٨٢٫٨ نقطة في سبتمبر

 اعتبارًا من بداية أكتوبر

 بما فيها إعادة تمويل دين قائم

 المزروعي: القطار الخليجي ينطلق في عام ٢٠١٧ 
  بتكلفة ٢٥ مليار دوالر موزعة على دول الخليج

 صعود الثقة االقتصادية في أوروبا ألعلى مستوى
 برلنيـ  د.ب.أ: كشفت دراسة صدرت امس 
أن الثقة في االقتصـــاد األوروبي ارتفعت 
ألعلى مســـتوى خالل ١٢ شهرا في الشهر 

اجلاري.
  وقالت املفوضية األوروبية إن مؤشرها 
للثقة االقتصادية مبنطقة اليورو املؤلفة من 
١٦ دولة ارتفع إلى ٨٢٫٨ نقطة في سبتمبر 
مقابـــل ٨٠٫٨ نقطة في أغســـطس املاضي 
مبا يضاف إلى املؤشـــرات أن التعافي في 
اقتصاد كتلة العملة املوحدة قد بدأ يستجمع 

قوته.
  لكن اخلبيـــر االقتصادي ببنك «إي إن 
جي» مارتني فـــان فليت قال إن «احملصلة 
النهائية هو أنه على الرغم من التحســـن 
اإلضافي في سبتمبر، فإنه التزال املعنويات 

االقتصادية هشة».
  وعلى أي حال، تساهم الدراسة في زيادة 
التوقعات بأن منطقة اليورو ستخرج من 
دائرة الركود أثناء الربع الثالث من العام 

بعد أن انكمش اقتصاد املنطقة بنسبة ٠٫١٪ 
فقط في األشهر الثالثة املنتهية في يونيو 

املاضي.
  وقالت املفوضية أيضا إن زيادة الثقة 
االقتصادية خالل سبتمبر تعتمد بشكل كبير 
على قطاعات صناعية مهمة مع ارتفاع ثقة 

املستهلكني أيضا خالل هذا الشهر.
  وجاءت الزيادة خالل هذا الشهر متماشية 

مع توقعات خبراء االقتصاد.
  من جانبه، قال جانـ  كلود يونكر رئيس 
مجموعة اليورو إن منطقة اليورو ترغب 
في أن ترى الدوالر قويا وتريد أن تســـمع 
فـــي األيام املقبلة مـــن الواليات املتحـــدة 
أن الـــدوالر القوي هـــو أيضا في مصلحة 

واشنطن.
  وشهد اليورو ارتفاعا حادا أمام الدوالر 
منذ أبريل ليتجاوز ١٫٤ دوالر، وهو املستوى 
التصدير األوروبية  الذي تسميه شركات 

بداية األلم.

 أبوظبـــيـ  كونا: أعلن األمني 
العام املساعد للشؤون االقتصادية 
في األمانة العامة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي محمد املزروعي 
عـــن توقعـــه انطـــالق القطار 
اخلليجي فـــي حال االنتهاء من 
الدراسات والتنفيذ في عام ٢٠١٧ 
بتكلفة تقدر بـ ٢٥ مليار دوالر.

  وقـــال املزروعي لــــ «كونا» 
على هامش اجتماعات محافظي 
مؤسسات النقد والبنوك املركزية 
الـ٤٩ أن  التعاون  بدول مجلس 
االمانة العامة انتهت من الدراسة 
االولية للمشـــروع حيث اقرها 
املجلس االعلى مللوك وقادة دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
  واشار الى انتقال االمانة الى 
املرحلة الثانية حيث تعمل حاليا 
الدراسات التنفيذية التفصيلية 
للمشروع خاصة ان بعض الدول 
اخلليجية بدأت في انشاء قطار 
داخلي الفتا الى اشتراط االمانة 
تناسق مشاريع القطارات التي 
انشأتها بعض الدول اخلليجية 

من حيث املواصفات املقترحة.
  واضاف املزروعي ان التكلفة 
األولية بلغت ١٤ مليار دوالر على 
الرغم من أن القطارات املقترحة 
شهدت تعديالت في املواصفات 
الفنية في الســـابق  واملقاييس 

الدول  املشروع ســـتوزع على 
اخلليجية وفق خط سير القطار 
وطوله في الدولة مفيدا بأنه من 
املتوقع ان يكون النصيب االكبر 
من التكلفة للســـعودية ودولة 

االمارات العربية املتحدة. 

االستشـــارية كمكتب اخلطيب 
وعلمي وحتالف دولي كرانييل 

وسيترا.
املالية بدول    وشـــكل وزراء 
مجلس التعاون جلنة مالية وفنية 
لوضع خطوات للتنفيذ مبينا ان 

موضحا أن القـــادة اخلليجيني 
طالبوا مبواصفات ومبقاييس 
فنية عاليـــة جدا وبســـرعات 

عالية.
  ويقوم حتالف دولي بالدراسات 
حيـــث يضم عددًا مـــن املكاتب 

الدراسات األولية تشير الى انه في 
حال انطالق اخلطوات التنفيذية 
للمشروع في العام احلالي فان 
القطار اخلليجي سيبدأ التحرك 

في عام ٢٠١٧.
  واضاف املزروعي ان تكلفة 

 مشروع القطار اخلليجي ينطلق في ٢٠١٧

 منطقة اليورو تشهد ارتفاعا مبؤشر الثقة في االقتصاد

 م.جمال الظاهري

 شعار «كيوتل» القطرية

 روسيا: وزراء مالية مجموعة العشرين اختلفوا 
في توقعاتهم لمستقبل االقتصاد العالمي

 البنوك السويدية تقدم مكافآت ضخمة 
 تراجع النفط لـ ٦٦٫٥ دوالراً للبرميل برغم الخسائر والنتائج العادية

 «بي.إن.بي باريبا» يرفع رأس ماله 
  بقيمة ٦٫٣ مليارات دوالر

 كوريا الجنوبية تدعم السندات اإلسالمية

 تعيين رئيس تنفيذي جديد لـ «أدبيك»

 «كيوتل» تكمل اتفاق قرض بقيمة
  ملياري دوالر إلتمام عملياتها

 موسكوـ  أ.ش.أ: كشف نائب 
املالية  الوزراء ووزير  رئيس 
الروسي اليكسي كودرين امس 
النقـــاب عـــن أن وزراء مالية 
مجموعة العشـــرين اختلفوا 
في مباحثاتهم حول التوقعات 
بالنسبة ملســـتقبل االقتصاد 
الى  العاملي وســـرعة عودته 

االنتعاش. 
أنبـــاء  وكالـــة    ونقلـــت 
نوفوســـتي الروســـية عـــن 
كودريـــن قوله ـ فـــي منتدى 
«النـــداء الروسي لالستثمار» 
إن  املنعقـــد في موســـكو - 

«بعـــض وزراء املالية أعربوا 
عن تقييـــم ايجابي ويعتقدون 
أن االنتعــاش من الركود بدأ 
بالفعل، فيمــا يعتقــد آخرون 
بوجـــود مخاطــر من حدوث 

ركود مرة ثانية».
  وأضاف أن «األزمة سوف 
تســـتمر في ازعاجنا لبعض 
الوقت» واحدى املخاطر التي 
تواجه االقتصاد العاملي تتمثل 
البطالة  ارتفاع معـــدالت  في 
التي ستســـتمر في االرتفاع 
على الرغم من استئناف النمو 
االقتصادي فـــي بعض البالد 

حتى عام ٢٠١١.
  واشار الى أن «اآلراء قد اتفقت 
في قمة مجموعة العشرين التي 
عقدت في الواليات املتحدة على 
مواصلة اتخاذ التدابير لتحفيز 
وتنشيط االقتصاد، ويجب على 
احلكومات أن تستمر وليس 
املناسب لتتنحى  الوقت  ذلك 
عن هـــذه املهمة ونحن بصدد 
احلفاظ على جميع تدابير الدعم 
ولكن يجب علينا أن نفكر في 
التوقيت الذي يجب أن نطبق 
فيه استراتيجية اخلروج من 

هذه األزمة».

 ســـتوكهولم ـ د.ب.أ: قالت 
مصـــادر صحافيـــة امس إن 
موظفني بعينهـــم في البنوك 
الكبـــرى بالســـويد ميكنهم 
توقع حصولهم على مكافآت 
على الرغم من النتائج العادية 
والهزيلـــة في أعقـــاب األزمة 

املالية.
  وقدرت صحيفة «داجينس 
أربعة  نيهيتر» السويدية أن 
بنوك رئيسية في البالد ستدفع 
بشكل مجمع ٥٫٤ مليارات كرون 
(٧٧٣ مليون دوالر) كمكافآت 
للموظفني التنفيذيني. وكانت 
تلك البنوك قـــد دفعت العام 
املاضـــي مكافـــآت بقيمة ٥٫٧ 

مليارات كرون.
  وقالت الصحيفـــة إن من 
املتوقـــع أن تأتـــي املجموعة 
املصرفية «إس إي بي» وهي 
واحدة من البنوك التي انضمت 

إلى برنامج الضمانات الطوعي 
الذي أنشأته احلكومة كأكبر 
البنوك من حيث تقدمي املكافآت 
مببلغ قيمته ٢٫٤ مليار كرون 
أي بزيـــادة نســـبتها ٩٪ عن 

مستوى العام املاضي.
  وتتـــرأس الســـويد حاليا 
االحتاد األوروبي فيما حارب 
رئيـــس الـــوزراء فريدريـــك 
راينفيلدت على وضع سقف 
للمكافآت خالل القمتني اللتني 
عقدتا مؤخرا لالحتاد األوروبي 

ومجموعة العشرين.
  ووفقا لتقديرات «داجينس 
نيهيتر»، من املتوقع أن تسجل 
«إس إي بي» أرباحا بقيمة ١٫١ 

مليار كرون للعام احلالي.
  ومـــن املتوقـــع أن تدفـــع 
مجموعة «نوردي» املصرفية 
الســـويدية الفنلندية مكافآت 
هذا العـــام ال تقل عن ملياري 

كرون، بينما مـــن املتوقع أن 
يدفع مصرف «سويدبنك» الذي 
كان أول بنك ينضم لبرنامج 
الضمانات الطوعي ٨٠٠ مليون 

كرون.
  جتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن 
«ســـويدبنك» الـــذي وســـع 
نشاطاته خالل السنوات القليلة 
املاضية في دول بحر البلطيق 
وأوكرانيـــا قد أضير بشـــدة 
جراء الركود العاملي قد أجرى 
عمليتني لطرح األسهم بقيمة 
بلغ إجمالها ٢٧ مليار كرون، 
ومـــن املرجح أن يتكبد البنك 
العام احلالي خســـائر  خالل 

بقيمة ٨٫٩ مليارات كرون.
  وتعتمد تلك التوقعات على 
التقارير نصف السنوية من 
البنوك وكذلك تقديرات  هذه 
أرباح العـــام بأكمله الصادرة 

من كل بنك. 

 لندنـ  رويترز: نزلت اسعار 
النفط جتاه ٦٦٫٥ دوالرا للبرميل 
امس مـــع توقعات بـــان تؤكد 
بيانات املخزونات االسبوعية 
التي تصدر في الواليات املتحدة 

التوقعات بضعف الطلب.
  وانخفض سعر اخلام األميركي 
في العقود االجلة ٢٩ سنتا إلى 
٦٦٫٥٥ دوالرا للبرميل وكان قد 

ارتفع ٨٢ سنتا أمس.
  وانخفض خام مزيج برنت ٤٠ 
سنتا إلى ٦٥٫١٤ دوالرا، وبعدما 
انخفض نحو ثمانية دوالرات في 
القلق  االسبوع املاضي نتيجة 
بشـــأن مخزون اخلـــام الكبير 
وضعف الطلب ظلت االســـعار 
عند احلد االدنى لنطاق االسعار 
بني ٦٥ و٧٥ دوالرا للبرميل الذي 
تتحرك في اطـــاره منذ يوليو 

تقريبا.

  وقـــال تونـــي نونـــان من 
ميتسوبيشي كورب في طوكيو: 
«يواصل اخلام التحرك في اجتاه 
اسواق االسهم وعلى عكس اجتاه 
الذي سيظل ضعيفا»،  الدوالر 
وانخفضت االســـهم االوروبية 
ونزل مؤشر يوروفرست ٣٠٠ 
السهم كبرى الشركات االوروبية 
بنسبة ٠٫٢٪ بينما ارتفع الدوالر 

مقابل الني.
  وفي ساعة متاخرة من مساء 
الفالح  اول امس استبعد خالد 
رئيس شركة ارامكو السعودية 
انتعاشا ســـريعا للطلب على 

النفط.
  وصرح للتلفزيون األميركي: 
النفط في  «يظل الطلب علـــى 
الواليات املتحدة واوروبا ضعيفا 
غير ان االزمـــة االقتصادية لن 
تقود خلفض دائم لالســـتهالك 

العاملي»، ويتحول اهتمام السوق 
لبيانـــات املخزونات األميركية 
والتي سيصدرها معهد البترول 
األميركي في وقت الحق من اليوم 
وبيانات املخزونات االسبوعية 
الطاقة  ادارة معلومـــات  مـــن 

اليوم.
  ويتوقع كثيـــر من احملللني 
زيادة مخزونات اخلام والوقود 
في الواليات املتحدة أكبر مستهلك 
للطاقة في العالم بسبب ضعف 

الطلب.
  واظهـــر اســـتطالع اجرته 
رويتـــرز ان مخزونـــات اخلام 
األميركـــي ارتفعـــت ٥٠٠ الف 
برميل في االسبوع املنتهي في 
٢٥ سبتمبر، ويتوقع ان ترتفع 
مخزونات كل من نواجت التقطير 
١٫١ مليون  والبنزيـــن بواقـــع 

برميل. 

 باريس ـ رويترز: انضم بنك 
بي.ان.بي. باريبا الفرنسي امس 
ملؤسسات اوروبية تعجل برد 
الدعم املالي الذي حصلت عليه من 

احلكومات إبان أزمة االئتمان.
  وبدأ البنك رفـــع راس املال 
بقيمة ٤٫٣ مليارات يورو (٦٫٣ 
مليارات دوالر) وقال انه سيرد 
للدولة األموال التي حصل عليها 

خالل االزمة املالية مبكرا.

  وقال البنك ان الزيادة ستكون 
عبارة عن اصدار خاص مع منح 
املساهمني العاديني حقوق اكتتاب 

تفضيلية.
  واضاف انه ســـيرد اعتبارا 
من شـــهر اكتوبر ٥٫١ مليارات 
يورو قيمة اسهم كانت احلكومة 
الفرنسية اكتتبتها في ٣١ مارس 
وتســـدد ٢٢٦ مليون يورو عن 

فترة االشهر السبعة.

البنك    وحترر هذه اخلطوة 
من الشروط التي فرضتها الدولة 
لتقدمي مساعدة مالية ومن بينها 
وضع حد اقصى للحوافز التي 
تدفع للعاملني. ويستفيد البنك 
مـــن انخفاض أســـعار الفائدة 
وانتعاش قيم االسهم إذ تخطى 
مؤشر كاك ٤٠ الفرنسي حاجز 
٣٨٠٠ نقطة ألول مرة منذ اكتوبر 

 .٢٠٠٨

 ســـيئول ـ د.ب.أ: أعلنـــت 
حكومة كوريا اجلنوبية امس 
اعتزامها تقدمي مزايا ضريبية 
لألربـــاح التـــي مت احلصول 
عليها من استثمارات السندات 
اإلســـالمية في محاولة منها 
الشـــركات احمللية  لتشجيع 
إلصدار مثل هذه السندات جلذب 
مســـتثمرين من دول الشرق 

األوسط الغنية بالنفط.
  ونقلـــت وكالـــة يونهاب 
الكورية اجلنوبية لألنباء عن 
وزارة اإلستراتيجية واملالية 
في سيئول القول إنها ستسعى 
ملراجعة مشروع قانون يسمح 
ألصحاب السندات اإلسالمية 

املعروفـــة باســـم «الصكوك» 
للتمتـــع بنفـــس االعفـــاءات 
الضريبيـــة اخلاصة باألرباح 
على أن يتـــم معاملتها كبقية 

السندات العادية.
  والصكـــوك هي شـــبيهة 
بالســـندات املاليـــة وتختلف 
في أن العائد منها يعتمد على 
الذي  املشروع االســـتثماري 
يحتمل اخلسارة او الربح وليس 
معدالت الفائدة طبقا للشريعة 

اإلسالمية التي متنع الربا.
  ويقـــدم القانـــون الكوري 
إعفـــاءات ضريبيـــة ملعدالت 
الفائدة الناجمة عن استثمار في 
أسواق السندات املالية وليس 

أرباح األسهم أو الصكوك. 
  وتسبب هذا االختالف في 
تراجع إقبال الشركات الكورية 

على إصدار الصكوك.
  وطبقـــا للتعديـــل الـــذي 
سيصبح ســـاري املفعول في 
العام القـــادم، وإذا ما صادق 
عليه البرملان، فسوف يتم إعفاء 
ضرائب األرباح التي مت احلصول 
عليها من النوعني الرئيسيني 
للصكوك وهما صكوك اإلجارة 
املرابحة، كما سيتم  وصكوك 
تبســـيط اإلجراءات اخلاصة 
بإصدار هذه الســـندات املالية 
على طريقة إصدار الســـندات 

العادية األخرى.

وغيرها.
النويـــس للرئيس    ومتنى 
التنفيـــذي اجلديد التوفيق في 
مهامه اجلديدة معربا عن ثقته 
بأنه سيكون له تأثير ايجابي في 
التي تشهدها  التطوير  مسيرة 

الشركة.
  من جهته قال جمال الظاهري 
إن الشركة ستواصل املضي في 
تنفيذ خططها االستثمارية في 
القطاعات لتساهم في  مختلف 
تعزيز القطاع الصناعي وتوسيع 
القاعـــدة الصناعيـــة في إمارة 

ابوظبي.
  وأضاف أن الشركة أصبحت 
من ابرز املعالم الصناعية على 
املســـتويني احمللي واإلقليمي، 
مشيرا إلى أن الشركة تدير عددا 
من االستثمارات في مجال صناعة 
األملنيوم واحلديد والصلب بكفاءة 
عالية إضافة إلى مشروعها الرائد 

في مجال البوليمرز. 

متديـــد قرض بقيمـــة ملياري 
دوالر وهو اتفاق يقبل مبوجبه 
املقرضون متديد قروض قائمة 
في نهاية فترة االستحقاق مقابل 
زيادة كبيرة في سعر االئتمان 

احلالي.

ملياري دوالر.
  وأبلغ مصرفيون وحدة «ار.

ال.بي.سي» التابعة لـ «رويترز» 
واملختصة بتسعير القروض في 
وقت سابق من الشهر اجلاري 
بأن كيوتل بصدد توقيع اتفاق 

 أعلن رئيـــس مجلس إدارة 
شـــركة أبوظبـــي للصناعات 
األساسية «أدبيك» ونائب رئيس 
القابضة  إدارة الشركة  مجلس 
العامة حســـني جاسم النويس 
تعيـــني م.جمـــال الظاهري في 
منصب الرئيس التنفيذي لشركة 
«أدبيك» اعتبـــارا من األول من 

اكتوبر املقبل.
النويـــس إن تولي    وقـــال 
الرئيس  م.الظاهري منصـــب 
التنفيذي في الشركة ميثل ثمرة 
السياسة التي اتبعتها الشركة 
نحو كوادرها املواطنة والقائمة 
على التدريـــب والتأهيل الفني 
واإلعداد ليكونوا قادرين فيما بعد 
على تولي زمام اإلدارة واملضي 

في مسيرة الشركة.
  وأشار إلى أن الشركة استفادت 
من اخلبرات والكفاءات العربية 
التي مت اســـتقطابها  والعاملية 
بشكل عزز من رأس املال البشري 

 دبي ـ رويترز: قالت شركة 
اتصـــاالت قطر«كيوتل» امس 
إنها أكملت جتميع قرض بقيمة 
ملياري دوالر لتمويل األعمال 
العامة للشركة مبا فيها إعادة 

متويل دين قائم.
  وأضافت في بيان أنه رغم 
صعوبة أوضاع االئتمان العاملي 
أنهـــا جذبت طلبات  إال  حاليا 
اكتتاب إضافيـــة جتاوزت ١٫٥ 
التغطية  مليار دوالر لتزيـــد 
إلجمالـــي القـــرض بأكثر من 

.٪١٠٠
  وتابعت انه استجابة للطلب 
الكبير من املســـتثمرين على 
االئتمان فقد اختارت الشركة 
زيادة حجم القرض النهائي إلى 

للشركة.
النويس أن شركة    وأوضح 
أدبيك لديها العديد من املهارات 
والكفاءات املواطنة القادرة على 
إدارة مختلف استثمارات الشركة 
التي تبلغ مليارات الدوالرات في 
مجاالت األملنيوم واملعادن األخرى 
والبتركيماويـــات والبوليمرز 

 زويليك: ال يجوز أن تبقى أميركا 
على موقفها حيال هيمنة الدوالر

 تريشيه: وضع االقتصاد اليزال هشًا
  ولم يحن أوان لسحب دعم االقتصاد

 واشــــنطنـ  أ.ف.پ: انتقد رئيس البنــــك الدولي االميركي روبرت 
زويليــــك الواليات املتحدة في كلمة القاها اول من امس معتبرا انه ال 
يجوز ان تبقى على موقفها حيــــال هيمنة الدوالر وكذلك عدم زيادة 
موجودات البنك املركزي االميركي. وقال في جامعة جونز هوبكينز 
في واشــــنطن ان «الواليات املتحدة ترتكب خطأ في حال اصرت على 
موقفها املتعلق بابقاء الدوالر العملة املهيمنة. اذا كنا نخطط للمستقبل 
فسيكون هناك بدائل غير الدوالر» مسميا اليورو والني والسحوبات 
اخلاصة. واضاف «بالتأكيد، الدوالر هو عملة قوية وســــيبقى ولكن 
مستقبل الورقة اخلضراء سيتوقف بشكل قوي على خيارات الواليات 
املتحدة». ومن بني هذه اخليارات، اشــــار الى تلك التي «حتل مشاكل 
الديون بدون اللجــــوء الى التضخم» وكذلك «اقامة توازن على املدى 
الطويــــل بني املصاريف والعجز في امليزانيــــة» باالضافة الى «اعادة 

القدرة السليمة للقطاع املالي».
  وقال ايضا ان «قيمة الدوالر ستتوقف ايضا على معرفة الى اي مدى 
سوف نشارك في عودة اقتصاد ديناميكي وخالق للقطاع اخلاص».

 بروكســــلـ  أ.ف.پ: قال رئيس البنك املركزي االوروبي جان كلود 
تريشــــيه اول من امس ان مؤسسته تعتبر ان وضع االقتصاد اليزال 
هشــــا وبالتالي فإنه لم يحن اوان التفكير في ســــحب اجراءات دعم 
االقتصاد. واكد اثناء جلسة االستماع املنتظمة له امام جلنة الشؤون 
االقتصاديــــة والنقدية في البرملان االوروبي «نحن نتوقع انتعاشــــا 
تدريجيا جدا. وهذه التوقعات تبقى موضع شكوك عالية». واضاف 
ان مستوى النسب الرئيسية يعتبر بالتالي «مالئما» حاليا. وحددت 
نسبة الفائدة الرئيسية التي تعتبر مقياس القروض في منطقة اليورو، 
بـ ١٪ وهو ادنى مستوى لها عبر التاريخ. وسيواصل البنك املركزي 
تزويد البنوك بالسيولة بسعر جيد من خالل السوق النقدية. غير ان 
تريشــــيه حذر من ان «التدخل القوي» للبنك املركزي في السوق «ال 
ميكن أن يظل قائما الى مــــا ال نهاية». ودعا البنوك الى ان تكون في 
مستوى املسؤولية مع جمود عمليات منح القروض في منطقة اليورو 
وهو االمر الذي يثير مخاوف من وقوع ندرة في الســــيولة. واضاف 
ان رســــالتنا الى املصارف واضحة ومفادها ان االجراءات االسثنائية 
املعتمدة «لم تتم من اجلكم بل من اجل ان تقوموا بعملكم املتمثل في 
متويل االقتصاد». واكد مجددا استعداد البنك املركزي االوروبي لسحب 
اجراءات دعم القروض في حال وجود مخاطر تخضم. واوضح «ان لدى 
البنك املركزي االوروبي استراتيجة خروج (من االزمة) وهو مستعد 
لتنفيذها حني يحني االوان». ويشكل الدفاع عن استقرار االسعار املهمة 
االولى للبنك املركزي االوروبي كما تنص عليه معاهدة ماســــتريخت 

واكد تريشيه «سنطبق املعاهدة وال شيء غير املعاهدة باكملها». 


