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حركة االسهم

ايران تشكو خوف البنوك العالمية 
من أمريكا

دويتشه تهدئ مخاوف فرانكفورت من 
اإلندماج مع بورصة لندن

ارتفاع مستخدمي الهاتف المحمول 
25% واالنترنت 52% في تنزانيا 

التعامل  يف  م�صاعب  اإي���ران  ت��واج��ه 
املايل  والنظام  الأجنبية  البنوك  مع 
ال����دويل ح��ت��ى ب��ع��د رف���ع ال��ع��ق��وب��ات 
نتيجة  وذلك  النووي  برناجمها  ب�صبب 
كلمة  بح�صب  الأمريكية  لل�صيا�صات 
اآي��ة  الأع��ل��ى  الإي���راين  الزعيم  األقاها 
خامنئي  واأ�صاف  خامنئي.  علي  اهلل 
الفار�صي  ال��ع��ام  ملنا�صبة  كلمة  يف 
واملناطق  الغربية  ال��دول  “يف  اجلديد 
املتحدة  ال��ولي��ات  لنفوذ  اخلا�صعة 
وحتويل  امل�رصفية  ال�صفقات  تواجه 
ب�صبب  م�صاعب  بنوكهم  من  اأموالنا 
وتابع:  الأمريكيني.  من  البنوك  خوف 

مل يلتزم الأمريكيون بتعهداتهم ورفعوا 
ف��ق��ط.و���ص��ّدد  ال���ورق  على  ال��ع��ق��وب��ات 
مع  “م�صكلة  وجود  عدم  على  خامنئي 
ال�ّصعب الأمريكي بل مع �صيا�صة اإدارته 

اّلتي توا�صل تهديداتها. 
وت�صكو اإيران من اأن البنوك وال�رصكات 
الأوروب����ي����ة حت��ج��م ع���ن ا���ص��ت��ئ��ن��اف 
اأعقاب  يف  معها،  التجارية  العالقات 
�صابقا  اأعلنت  وكانت  العقوبات  رفع 
الدويل  النقد  �صندوق  من  طلبت  اأنها 

تبديد خماوف هذه املوؤ�ص�صات. 
واأدى هذا اإىل اإحجام موؤ�ص�صات اأوروبية 
مواجهة  اإيران، خ�صية  مع  التعامل  عن 
م�صكالت قانونية اأمريكية اإذا ا�صتاأنفت 

الروابط امل�رصفية.

التي  بور�صه  دويت�صه  �رصكة  جت��ري 
ت��دي��ر ب��ور���ص��ة ف��ران��ك��ف��ورت ل����الأوراق 
املالية، مفاو�صات مع م�صوؤولني حكوميني 
يف فرانكفورت قبل الندماج مع بور�صة لندن 
لالأوراق املالية، يف م�صعى حل�صد التاأييد للخطة 
من خالل طماأنتهم على ا�صتمرار حمافظة العا�صمة 
املالية لأملانيا على نفوذها. وكانت دويت�صه بور�صه 
وبور�صة لندن اأعلنتا يف وقت �صابق اأنهما اتفقتا على 
خطة الندماج التي ت�صمن اأن يكون املقر القانوين للكيان 
اجلديد يف لندن. واأثار اختيار لندن قلق طارق الوزير، وزير 
املالية يف حكومة ولية ه�صن التي تتبعها مدينة فرانكفورت، 
كينغيرت  كار�صنت  وق��ال  اخلطة.  يعرقل  اأن  املمكن  من  حيث 
م�صاورات  جتري  ال�رصكة  اإن  بور�صه  ل�دويت�صه  التنفيذي  الرئي�س 
يف  املايل  املركز  تعزيز  على  اتفقنا  لقد   " وقال  ه�صن.  مع  مف�صلة 
فرانكفورت واأنه، على �صبيل املثال، �صيكون مركز التكنولوجيات املالية 
اأ�صاف وبالتاأكيد، �صيكون هما �صمان اأو �صمانني من جانبنا لتنفيذ ذلك 
املائة  يف   54.4 بور�صه  دويت�صه  اأ�صهم  حملة  امتالك  على  التفاق  وين�س 
اأ�صهم  الباقية حلملة  املائة  ال�45.6 يف  ن�صبة  مقابل  اجلديد  الكيان  اأ�صهم  من 
يف  تاميز100  فاينان�صال  موؤ�رص  جتميع  اإىل  الندماج  لندن.و�صيوؤدي  بور�صة 

بور�صة لندن وموؤ�رص داك�س الأملاين ويورو�صتوك�س50 الأوروبي يف كيان واحد. 
وجاء يف بيان ن�رص على املوقع الإلكرتوين ل�رصكة دويت�صه بور�صة ان "الندماج 
�صيوؤدي اإىل قيام كيان يناف�س جمموعات البور�صات الكربى يف العامل مبا يف 
ذلك جمموعة �صي.اإم.اإي غروب وبور�صة هونغ كونغ لالأوراق املالية وجمموعة 
غكلريينغ" وجاء يف البيان اأن التفاق يعني تعزيز املنتجات للعمالء بالإ�صافة 
اإىل املزيد من القدرة على توفري اخلدمات . يف الوقت نف�صه، فاإن �صفقة الندماج 
تواجه جمموعة من العقبات املحتملة التي ترتاوح بني موقف ال�صلطات املعنية 
التنفيذي  الرئي�س  وقال  الأوروبي.  الحتاد  بريطانيا يف  منها، وم�صري ع�صوية 
اأوروب��ا،  يف  مدينتني  اأب��رز  بني  العالقة  "تعزيز  بيان  يف  بور�صه  ل�دويت�صه 
وباري�س  لوك�صمبورغ  مع  اأوروب��ا  اأنحاء  يف  �صبكة  وبناء  ولندن،  فرانكفورت 
وميالنو �صوف يدعم اأ�صواق راأ�س املال الأوروبية. اإنه التطور املنطقي ل�رصكتينا 
يف القطاع املتغري ب�صورة اأ�صا�صية" واأ�صاف اأن �صفقة الندماج �صتكون ناجحة 
ا�صتفتاء  �صتجري  بريطانيا  اأن  بريطانيا.يذكر  ا�صتفتاء  نتيجة  عن  النظر  بغ�س 
23 حزيران/يونيو  الأوروبي يوم  اأو الن�صحاب من الحتاد  البقاء  �صعبيا حول 
املقبل. واأ�صار كينغيرت اإىل اأن ال�رصكتني �صكلتا جلنة لتقييم اآثار اخلروج املحتمل 
لربيطانيا من الحتاد الأوروبي على ن�صاط الكيان اجلديد. وقالت ال�رصكتان يف 
بيان اإن نتيجة ال�صتفتاء قد يكون لها تاأثري جيد بالن�صبة حلجم وطبيعة الن�صاط 
الأوروبية،  املفو�صية  تراجع  اأن  املنتظر  ومن  املندمج  الكيان  به  يقوم  الذي 
وهي الذراع التنفيذية لالحتاد الأوروبي وامل�صوؤولة عن حماية حرية املناف�صة 
على  �صلبا  تاأثريها  عدم  من  للتاأكد  ال�صفقة  الحت��اد،  يف  الحتكار  ومكافحة 

م�صتوى املناف�صة. 

الت�صالت  قطاع  تنظيم  هيئة  اأعلنت 
يف تنزانيا اإن عدد م�صرتكي الهاتف 

 25% املحمول يف البالد ارتفع 
مليون   39.8 اإىل   2015 يف 
اأفريقية  دول  ومثل  م�صرتك. 
م�صتخدمي  عدد  ارتفع  اأخ��رى 
امل��ح��م��ول ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري يف 

ال�صنوات  م��دى  على  تنزانيا 
اإطالق  من  بدعم  الأخرية  الع�رص 

وقالت  تكلفة.  اأق��ل  ذكية  هواتف 
م�صتخدمي  "عدد  اإن  بيان  يف  الهيئة 

مليون   17.26 اإىل   52% ارتفع  الإنرتنت 
�صخ�س العام املا�صي.

يف  اقت�صاد  اأكرب  ثاين  تنزانيا  يف  منوا  الأ���رصع  هو  الت�صالت  وقطاع   
47 مليون ن�صمة. وتعمل يف  اأفريقيا والتي يزيد عدد �صكانها على  �رصق 
تنزانيا �صت �رصكات هاتف حممول هي “فوداكوم تنزانيا” اإحدى وحدات 
“فوداكوم” اجلنوب افريقية و “بهارتي اإيرتل تنزانيا” و “تيغو تنزانيا” 
وهي جزء من ميليكوم ال�صويدية و”زانتل” التابعة لت�صالت و”هالوتل” 

اململوكة لفيتل ومقرها فيتنام.

البنوك الليبية تحاول التصدي لشبح االفالس
حتاول الدولة الليبية البحث عن حلول لأزمة ال�صيولة 
النقدية التي يعي�صها قطاعها امل�رصيف لتفادي �صبح 
ب�صبب  املالية  اإيراداتها  الإفال�س، خا�صة بعد تراجع 
الأمني.  الو�صع  وتفاقم  ال�صيا�صي  النق�صام  توا�صل 
و�صع اأثر �صلبا على القطاعات احلكومية واملوؤ�ص�صات 
الأو�صاع املعي�صية  البالد وكذلك على  الإنتاجية يف 
بدرجة  �صاهم  الأمنية  الأو�صاع  تدهور  للمواطنني. 
�صعيد  ح�صب  امل�رصيف  اجلهاز  عمل  تعطيل  يف  اأوىل 
ما  وهو  الليبي،  والقت�صادي  املايل  اخلبري  ر�صوان 
اأن  بعد  خا�صة  النقدية  املعامالت  يف  �صلل  اإىل  اأدى 
قام العديد من املواطنني ورجال الأعمال واأ�صحاب 
روؤو�����س الأم����وال خ��الل الأ���ص��ه��ر الأخ����رية ب�صحب 
يف  خارجا  بها  والحتفاظ  البنوك  من  مدخراتهم 
املركزي  للبنك  الأخ��رية  البيانات  وق��درت  بيوتهم. 

امل�رصيف  القطاع  املتداولة خارج  الأموال  بطرابل�س 
الأعمال  رجال  يكتنزها  اأغلبها  دينار  مليار  ب�24 
وذلك ب�صبب عمليات ال�صحب ال�صخمة وغري امل�صبوقة 
للودائع املالية. واأ�صاف ر�صوان اأن انخفا�س ال�صيولة 
التي يف التداول املنظم اإىل من اقل من مليار ون�صف 
اأكرث من  البالغه  النقديه  الكتله  دينار فقط من حجم 
�صتة وع�رصين مليار، ناجت عن فقدان ثقة املواطن يف 
امل�صارف  اأمن يف  ب�صبب عدم وجود  بنوكه  خدمات 
عن  الك�صف  من  العمال  رج��ال  خ��وف  اإىل  اإ�صافة 
ح�صاباتهم وت�رصيبها اإىل اخلارج وهو ما قد يعر�صهم 
امل�صلحة.  امللي�صيات  قبل  من  والختطاف  لالبتزاز 
الليبية  امل��دن  كافة  يف  املواطنني  من  ع��دد  واجت��ه 
اأموالهم من امل�صارف،  يف الفرتة الأخرية اإىل �صحب 
وف�صلوا الحتفاظ بها خارجا، نتيجة �صبابية امل�صهد 
وعدم و�صوح الروؤية ب�صاأن م�صتقبل التوازنات املالية 
ال�صيا�صي  ال�صتقرار  ا�صتعادة  وب�صاأن  الدولة  ودور 

البوعتيق  عابد  عدمه.  من  الق�صري  الأجل  والأمن يف 
اأحد جتار مدينة م�رصاتة اعترب اأنه اأ�صبح يخاف على 
الأمن  ب�صبب غياب  ال�رصقة يف امل�صارف  اأمواله من 
اإ�صافة اإىل اأنها ل تقدم فوائد لهم قائال: "ما فائدتي 
يوميا  تتم  ال�رصقات  بالبنك،  اأم��وايل  ت��رك  من  اأن��ا 
والف�صاد م�صت�رٍص داخل امل�صارف ول يوجد هناك اأي 
اأحتاج  اأي وقت  اإنهم معي يف ماأمن ويف  �صمانات، 
ذلك  مع  وبالتوازي  الو�صع".  هو  هذا  اأجد،  نقود  اإىل 
بنحو  الدولة  اإي��رادات  تراجع  اأن  ر�صوان  �صعيد  اعترب 
حاد بعد اإقفال عدد من املوانئ وحقول النفط ب�صبب 
ل�صتقالليته  املركزي  امل�رصف  وفقدان  ال�صتباكات 
عمله،  امللي�صيات يف  وكذلك  ال�صيا�صيني  تدخل  بفعل 
تعي�صه  الذي  امل�صبوق  غري  العجز  هذا  اإىل  كذلك  اأدى 
اإىل  اإ�صافة  العامة  امليزانية  يف  والليبيني  الدولة 
ال�صوداء  ال�صوق  يف  و�صل  الذي  الدولر  �صعر  ارتفاع 
منذ  الليبي  القت�صاد  ويواجه  ليبي.  دينار   4.8 اإىل 

اأكرث من �صنتني جمموعة من امل�صاعب يف ظل وجود 
حكومتني وم�رصفني مركزيني وتوا�صل ال�صطرابات 
ال�صيا�صية وت�صاعد ال�رصاع امل�صلح الداخلي وتنامي 
الإرهاب، اإ�صافة اإىل توا�صل امل�صكالت والعوائق اأمام 
عمل احلكومة اجلديدة التي مت ت�صكيلها ومازال اجلدل 
املتاأزم،  الو�صع  تركيبتها. ويف ظل هذا  يحوم حول 
النقدية  ال�صيولة  اأزمة  حل  الليبية  ال�صلطات  حتاول 
لتفادي الإفال�س عرب جملة من الإجراءات، حيث اأعلن 
املا�صي  الأ�صبوع  طرابل�س  يف  املركزي  امل�رصف 
العتمادات  لتغطية  دولر  مليار   2 مبلغ  ر�صد  عن 
خالل  فقط  والأدوي��ة  الأ�صا�صية  ال�صلع  يف  امل�صتندية 
الإع��الم  مدير  ال��ع��ول  ع�صام  مار�س.وك�صف  �صهر 
من  �صتكون  العتمادات  هذه  تغطية  اأن  بامل�رصف 
الدولر  توفري  تعذر  ب�صبب  اخلارج  يف  ليبيا  اأر�صدة 
داخل ليبيا نظرا للحظر الدويل املفرو�س عليها منذ 
�صنة 2013 بعد حادثة �رصقة البنك املركزي ب�رصت، 

مت  اإذا  تنتهي  اأن  ميكن  ال�صيولة  اأزم��ة  اأن  اإىل  م�صريا 
اإعادة اإيداع فقط ع�رصة باملائة من الأموال املتداولة 
خارج البنوك اإىل امل�صارف. واأ�صاف كذلك اأنه �صيتم 
تفعيل منظومة الدفع الإلكرتوين بالأ�صواق واملحالت 
بالدرا�صة  اخلا�صة  ال�رصيعة  احلوالت  خدمة  وكذلك 
من  وذل��ك  اخلا�صة  النفقة  على  باخلارج  والعالج 
خالل ال�صوابط والجراءات التي مت و�صعها من قبل 
امل�رصف املركزي، م�صريا اإىل اأن هذه الإجراءات من 
القادمة.  الأيام  الالزمة يف  ال�صيولة  اأن توفر  املمكن 
اأزمة  م�صكلة  حل  اأن  ر�صوان  �صعيد  يرى  املقابل  يف 
ال�صيولة تبداأ ب�رصورة الن�س على ا�صتقاللية امل�رصف 
املركزي من كل التجاذبات ال�صيا�صية ومنع الأطراف 
وو�صع  عمله  يف  التدخل  من  وامللي�صيات  ال�صيا�صية 
اخلرباء  دعوة  اإىل  اإ�صافة  الدولة،  اأم��وال  على  يدها 
وخارج  داخ��ل  من  الليبيني  وامل�رصفيني  املاليني 
الوطن والذين لديهم جتارب �صابقة يف اإدارة الأزمات 

ال�صوق  واإعادة  اإنقاذه  باإنقاذ ما ميكن  لهم  وال�صماح 
مبوؤ�ص�صات  املواطن  ثقة  واإع��ادة  توازنه  اإىل  الليبي 
كاهل  امل�صتمرة  ال�صيولة  اأزم���ة  واأن��ه��ك��ت  دول��ت��ه. 
ما  وهو  مرتباتهم  تاأخرت  الذين  الليبيني  املواطنني 
اأثر على ظروفهم املعي�صية وقدرتهم ال�رصائية، فمحمد 
امل�صالتي موظف ب�رصكة الكهرباء مل ي�صتلم راتبه منذ 
�صهر دي�صمرب املا�صي، مّما عّمق من معاناته وجعلته 
عاجزا عن توفري احلاجيات الأ�صا�صية لعائلته واأجربه 
على بيع بع�س من ممتلكاته اخلا�صة لت�صيري حياته 
ويف بع�س الأحيان يلجاأ اإىل القرتا�س من اأ�صدقائه 
اأو بع�س اأفراد عائلته. واأ�صاف اأنه اأ�صبح يعتمد على 
الكتفاء  خالل  من  الأ���رصة  داخ��ل  التق�صف  �صيا�صة 
اأ�صعارها،  ت�صاعفت  التي  فقط  الالزمة  املواد  ب�رصاء 
من  للحد  ج��دي��دة  ا�صتهالك  �صيا�صة  باتباع  وق��ام 
النقدية وا�صتالم  ال�صيولة  اإىل حني توفري  امل�صاريف 

مرتباته. 

طرابلس – متابعة

قانون النظام المالي الجديد ينعكس إيجابيا 
على أداء االقتصاد الكلي لدبي

النظام املايل حلكومة  اأن قانون  اأكدت دائرة املالية يف حكومة دبي 
ل�صيما  الكلية،  القت�صادية  ال�صيا�صات  اإدارة  حت�صني  اإىل  يهدف  دبي 
ال�صيا�صة املالية، ومبا ينعك�س ب�صكل ايجابي على اأداء القت�صاد الكلي 
يف المارة. واأو�صحت الدائرة التي تقوم بدور وزارة املالية، اأن النظام 
املوازنة  اإع��داد  بناء  عليها  يتم  التي  واملعايري  الأ�ص�س  ير�صخ  املايل 
العامة و�صياغتها وتنفيذها، ما ي�صاعد على تدعيم ال�صفافية وامل�صاءلة 
"القانون يرمي كذلك  الدائرة ان  ال�صليمة للمال العام. وقالت  والإدارة 
القانوين املحدد واملو�صح لدور اجلهات احلكومية  اإىل توفري الأ�صا�س 
عملية  مراحل  خمتلف  يف  الإم��ارة  يف  واخت�صا�صاتها  وم�صوؤولياتها 
املوازنة، ل�صيما ما يتعلق منها باملوا�صيع ذات الأهمية اخلا�صة على 
م�صتوى اإدارة ال�صوؤون املالية العامة، كاإدارة الدين العام وال�صمانات 
اتباعها  يتم  املايل  احلكومية، والقرتا�س، وو�صع معايري لالن�صباط 
عند �صياغة املوازنة وتنفيذها، ما ي�صاعد على احلد من املخاطر املالية 
املرتبطة باملوازنة. واأو�صح عبدالرحمن �صالح اآل �صالح، املدير العام 

متو�صط  التخطيط  منهجية  تتبنى  الدائرة  اأن  املالية  للدائرة 
الأجل للموازنة، م�صريا اإىل اأن قانون النظام املايل حلكومة 

دبي جاء ليعزز هذه املنهجية عرب تطبيق موازنة الربامج 
اإىل  اإ�صافة  الذكي،  امل��ايل  التخطيط  وبرنامج  والأداء 

لال�صتثمارات  الأجل  متو�صط  عمل  اإطار  و�صع  اإمكانية 
اآل  وق��ال  الإم��ارة.  يف  التنمية  وم�صاريع  احلكومية 

توجيه  على  حر�صت  الإم���ارة  ق��ي��ادة  ان  �صالح 
احلكومة، من خالل قانون النظام املايل اجلديد، 

نحو مواكبة التطورات امل�صتمرة دوليا يف جمال 
اإفراد  يف  جليا  ذلك  وظهر  العام،  املال  اإدارة 

احلكومية  للجهات  جديدة  خا�صة  ف�صول 
واجلهات  والإداري  املايل  ال�صتقالل  ذات 

والدين  احلكومية  وال�رصكات  امللحقة 
العام، ما يدعم توجه حكومة دبي نحو 

ال�صتدامة املالية والن�صباط املايل. 
اإعداد  عند  راعت  "الدائرة  اأن  واأك��د 

قانون النظام املايل جمموعة من 
اإدارة  اإطار  يف  الدولية  املعايري 

"لقد  واأ���ص��اف  العام".  امل��ال 
مبادئ  تطوير  على  حر�صنا 

اإدارة املال العام املتعارف 
عليها دوليا واملتمثلة يف 

وال�صتقرار  ال�صفافية 
واملرونة وامل�صوؤولية، 

ك����م����ا راع����ي����ن����ا 
القواعد  جمموعة 

ال���ت���ي ت�����ص��اع��د 
حتقيق  ع��ل��ى 

ال���ص��ت��ق��رار 
امل�����������ايل 

عالوة  وحت�صينه،  للحكومة  املايل  املركز  على  واحلفاظ  والقت�صادي 
على العمل لرت�صيخ ال�صتقرار القت�صادي واملايل يف الإمارة من خالل 
احلفاظ على م�صتويات مقبولة من الت�صخم والدين العام، وتطوير هيكل 
الإيرادات احلكومية مبا يلبي الحتياجات املالية احلالية وامل�صتقبلية، 
اخلدمات  بتقدمي  الهتمام  مع  ل��الإم��ارة،  التناف�صية  القدرة  ويعزز 
احلكومية ومرافق البنية التحتية، وفقا لأرقى املعايري الدولية، ف�صال 
ال�صرتاتيجية  دبي  خطة  اأهداف  لتحقيق  املالية  املتطلبات  تلبية  عن 
2021. ويرمي قانون النظام املايل اإىل رفع م�صتويات الكفاءة وتر�صيد 
الإنفاق احلكومي، مبا ميكن من تطوير اخلدمات العامة وخدمات البنية 
اأولوياته، مبا يتفق  التحتية، وتوجيه الإنفاق احلكومي واإعادة ترتيب 
الإي��رادات  حت�صيل  كفاءة  زي��ادة  عرب   ،2021 دبي  خطة  اأه��داف  مع 
امل�صتحقة،  احلكومية  الإي��رادات  جميع  حت�صيل  من  والتاأكد  احلكومية 
عالوة على و�صع دورة للموازنة العامة، ذات توقيتات وا�صحة وحمددة 
مع  وال�صفافية،  امل��ايل  الن�صباط  م�صتويات  من  ترفع  مب�صوؤوليات 
مراعاة القواعد العامة لإعداد املوازنة العامة وتقدمي ال�صتثناءات التي 

تدعم عن�رص املرونة وامل�صوؤولية احلكومية.

دبي – متابعة

المركزي المصري يقرر اختزال 
قيمة الدوالر

خروج بريطانيا من اليورو سيضر 
القطاع الصناعي

ق���رر ال��ب��ن��ك امل��رك��زي امل�����رصي اإخ��ت��زال 
واح��د  عطاء  اىل   3 م��ن  ال���دولر  ع��ط��اءات 
و�صتكون  ثالثاء  كل  طرحه  �صيتم  اأ�صبوعيا 
تقديرات  بح�صب  الأ�صبوعي  العطاء  قيمة 
دولر.  مليون   120 م�رصيني  م�رصفيني 
واأ�صدر البنك بيانا اأعلن فيه اأنه �صيتم طرح 
عطاء واحد اأ�صبوعيا كل يوم ثالثاء ال�صاعة 
يطرح  املركزي  البنك  وكان  �صباحا.   11
ثالثة عطاءات اأ�صبوعيا اأيام الأحد والثالثاء 

كل  يف  دولر  مليون   40 لبيع  واخلمي�س 
منها. وخف�صت م�رص قيمة اجلنيه الأ�صبوع 
نظام  اىل  �صتتحول  اأنها  واأعلنت  املا�صي 
لأ�صعار ال�رصف يت�صم بقدر اأكرب من املرونة 
وهو ما قال اقت�صاديون وم�رصفيون اإنه قد 
اإلغاء عطاءات  ي�صفر يف نهاية املطاف عن 
م�رص  وت��واج��ه  ال�����دولر.  لبيع  امل��رك��زي 
انتفا�صة  منذ  الدولرية  امل��وارد  يف  �صحا 
ال�صياح  عزوف  اإىل  اأدت  التي  يناير2011 
امل�صادر  من  وهم  الأجانب  وامل�صتثمرين 

الرئي�صية للعملة ال�صعبة.

ال�صناعات  احت���اد  اأج����راه  ت��ق��ري��ر  ق���ال 
�صدمة  �صتواجه  "بريطانيا  اإن  الربيطاين 
من  خروجها  حال  يف  خطرية  اقت�صادية 
الإحتاد الأوروبي". واأ�صار التقرير اإىل اأن " 
قرار خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي 
البالد  و�صيكلف  بالفعل  باهظًا  �صيكون 
مليون  ونحو  ا�صرتليني  مليار جنيه   100
 " اأن  تقريره  يف  الحت��اد  وظيفة".واأفاد 
الت�صويت على مغادرة  اأن  الدرا�صة وجدت 
تداعيات  له  �صيكون  الوروب���ي  الحت��اد 
�صلبية على ال�صنوات القادمة".وقال ماثيو 

الأعمال  ملجل�س  التنفيذى  املدير  اإليوت 
من اأجل بريطانيا ا�صم "�صوت للخروج"- 
وهى جماعة �صغط مت�صككة جتاه الحتاد 
" القت�صاد �صيوا�صل منوه  اإن  الأوروبى- 
بعد خروج بريطانيا من الحتاد الوروبي 
املديرة  التوظيف".وراأت  قطاع  وبالتايل 
الربيطاين،  ال�صناعات  لحت��اد  العامة 
بريطانيا  خروج   " اأن  فريبرين،  كارولني 
من الحتاد الأوروبي �صي�صكل �رصبة قوية 
والنمو  والوظائف  احلياة  م�صتوى  على 
القت�صادي يف البالد" واأ�صافت فريبرين 
هناك  �صيكون  الأح���وال  اأف�صل  "يف  اأن��ه 

�صدمة خطرية يف القت�صاد الربيطاين".

القاهرة – متابعة

لندن – متابعة

طهران – متابعة

فلوتا – متابعةفرانكفورت – متابعة
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