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حركة االسهم مصر ترفض شحنة قمح روسي

تحسن مؤشرات القطاعات المنتجة 
في لبنان

تونس تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتعزيز 
اقتصادها

بريطانيا تقرر بناء مفاعل نووي 
بـ 18 مليار جنيه

أوكرانيا تعتزم بناء أكبر طائرة 
في العالم

 قالت ثالثة م�شادر مطلعة اإن مفت�شي احلجر 
امل�رصيني رف�شوا �شحن قمح رو�شي حجمها 
»نوفورو�شي�شك«  ميناء  يف  طن  األ��ف   60
ب�شبب م�شاكل تتعلق بفطر »االرغوت«، فيما 
الرو�شية  »اإنرتفاك�س«  وكالة  ذكرت  نقلت 
الفواكه  واردات  �شتوقف  مو�شكو  اإن  لالأنباء 
واخل�رصوات من م�رص اعتباراً من 22 اأيلول 
)�شبتمرب(.  وتاأخرت ال�شحنة الأ�شابيع بعدما 
ال�شماح  عدم  �شيا�شة  تبني  اإىل  عادت م�رص 
»االرغ��وت«  بفطر  االإ�شابة  من  ن�شبة  ب��اأي 

ال�شائع يف احلبوب يف 28 اآب )اأغ�شط�س(.
 وقال اأحد امل�شادر اإن »املفت�شني عادوا اإىل 

م�رص بعد الرف�س«.
التي يتم رف�شها  الثانية  ال�شحنة  وهذه هي 
رف�س  بعد  املن�شاأ  ميناء  يف  التفتي�س  عند 
القمح  م��ن  ط��ن  األ���ف   63 حجمها  �شحنة 

الروماين يف ال�شابع من اأيلول )�شبتمرب(.
عن  نقلت  »اإنرتفاك�س«  وكالة  جهتها  من   
الهيئة الفيديرالية الرو�شية للرقابة البيطرية 
مو�شكو  اإن  ام�س  قولها  النباتية  وال�شحة 
من  واخل�رصوات  الفواكه  واردات  �شتوقف 

م�رص اعتباراً من 22 اأيلول )�شبتمرب(.

 ���ش��ج��ل م��ع��ظ��م م����وؤ�����رصات ال��ق��ط��اع 
»بع�س  لبنان  يف  احلقيقي  االقت�شادي 
العام  من  االأول  الن�شف  يف  التح�ّشن« 
عام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة  احلايل 
االأو�شاع  ا�شتمرار  رغم  على   ،2015
الداخلية واخلارجية غري املواتية، وفق 
جلمعية  ال�شهرية  الن�رصة  اأوردت  م��ا 

م�شارف لبنان.
 ففي الو�شع االقت�شادي العام، اأ�شارت 
الن�رصة اإىل اأن قيمة ال�شيكات املتقا�شة 
بلغت  املا�شي،  )يونيو(  ح��زي��ران  يف 
5653 مليون دوالر يف مقابل 6097 
مليونًا يف حزيران عام 2015. ولفتت 
اإىل تراجع قيمتها بن�شبة 2.7 يف املئة 
مقارنة  ال�شنة،  من  االأول  الن�شف  يف 

بالفرتة ذاتها من العام املا�شي.

قيمة  انخفا�س  اإىل  اجلمعية  واأ�شارت   
مليون   1533 اإىل  ال�شلعية  ال���واردات 
دوالر  مليون   1690 مقابل  يف  دوالر 
الن�شف  ويف   .2015 عام  حزيران  يف 
يف   7 بن�شبة  ازدادت  ال�شنة،  من  االأول 
املئة مقارنة باالأ�شهر ال�شتة االأوىل من 
العام املا�شي، يف حني زادت الكّميات 
امل�شتوردة بن�شبة اأعلى بلغت 20.1 يف 

املئة.
بلغت  ال�شادرات  قيمة  ب��اأن  واأف���ادت   
يف  ح��زي��ران،  يف  دوالر  مليون   274
مقابل 281 مليونًا يف حزيران 2015. 
يف   11.1 بن�شبة  قيمتها  وت��راج��ع��ت 
املئة يف الن�شف االأول مقارنة بالفرتة 
الن�رصة  2015. واأوردت  ذاتها من عام 
اإىل  "تدنى  التجاري  امليزان  عجز  اأن 
1259 مليون دوالر يف مقابل 1409 

ماليني يف حزيران 2015". 

�رصكة  األ��ف  من  اأك��ر  ي�شارك  اأن  يتوقع   
وممثلون عن 70 بلداً نهاية ت�رصين الثاين 
كبري  دويل  موؤمتر  يف  املقبل  )نوفمرب( 
البلد  اقت�شاد  دفع  اإىل  يهدف  تون�س  يف 
 ،2011 الذي يواجه �شعوبات منذ العام 
املنظمة.  اجل��ه��ات  اأع��ل��ن��ت  م��ا  بح�شب 
التنمية  لدعم  ال��دويل  »املوؤمتر  و�شيعقد 
وامل�شتدامة  واالجتماعية  االقت�شادية 
الثاين  ت�رصين  و30   29 يف  تون�س«  يف 
التون�شية،  العا�شمة  2016 يف  )نوفمرب( 

مببادرة من وزارتني.
للموؤمتر  العامني  املفو�شني  اأحد  وقال   
مهمة  اإن  ف���رادي،  م��راد  ويدعى  ال��دويل 
تون�س  �شورة  اإ�شالح  يف  تتمثل  املوؤمتر 

لالأعمال.  االإيجابي  املناخ  وا�شتعادة 
األف �رصكة  اأكر من  م�شاركة  عالوة على 
م�شاركة  اأي�شًا  تنتظر  وعاملية،  تون�شية 
ُتعلن  مل  ك��ب��ار،  �شيا�شيني  م�����ش��وؤول��ني 
موازنة  للحدث  وخ�ش�شت  بعد.  اأ�شماوؤهم 
الرتويج  و�شيتم  ي��ورو،  مليوين  جت��اوزت 
له يف اأوروبا والواليات املتحدة وال�رصق 

االأو�شط.
التي  اجلهة   ،»2020 »تون�س  وبح�شب   
�شي�شكل  فاإنه  للموؤمتر،  ال��رتوي��ج  كلفت 
يف  ال��دول��ة  »اإرادة«  عن  للتعبري  فر�شة 
»ت�شجيع  و  هيكلية«  اإ�شالحات  »تنفيذ 
منو اال�شتثمار اخلا�س« من خالل حتديد 
اإىل  املوؤمتر  ويهدف  الواعدة.  القطاعات 
م�شاريع  لتنفيذ  الالزمة  »امل��وارد  تعبئة 

كربى يف جمال البنية التحتية«.

 قررت احلكومة الربيطانية امل�شي قدما 
اأول مفاعل نووي جديد يف  يف خطط بناء 

بريطانيا منذ ع�رصين عاما.
 وقد اأُبلغت احلكومتان الفرن�شية وال�شينية باأن 
قيمته  البالغة  بوينت"،  "هينكلي  مفاعل  م�رصوع 

18 مليار جنيه ا�شرتليني، �شي�شتمر ولكن ب�رصوط.
 وكانت احلكومة اأجلت اتخاذ قرار ب�شاأن امل�رصوع يف 
الفرن�شية  الطاقة  �رصكة  ووافقت  املا�شي.   يوليو/متوز 
"اأي دي اأف" على دفع ثلثي قيمة امل�رصوع و�شتدفع ال�شني 
حمطات  لبناء  ت�شميماته  ا�شتخدام  عن  ف�شال  الباقي،  الثلث 

انتاج طاقة اإ�شافية.
ت�شميم املفاعل

 وقد حذر منتقدو �شفقة بناء املفاعل من ُكلفه املت�شاعدة وتاأثريات 
ترى  اإذ  بريطانيا.  يف  اأجنبية  حكومات  قبل  من  نووية  مفاعالت  بناء 
جمموعة الطاقة النووية العامة ال�شينية، اململوكة للدولة، اأن ا�شتثمارها 

يف مفاعل "هينكلي بوينت" هو جزء من �شفقة لبناء ثالثة مفاعالت.
على  بناء  و�شايزويل  هينكلي  م�رصوعي  يف  ت�شارك  اأن  على  ال�شني  ووافقت   
م�رصوع  وت�شمم  تقود  باأن  لل�شني  �شت�شمح  الربيطانية  احلكومة  باأن  فهمها 

برادويل.
ق�شيتان  "ثمة  جاك،  �شيمون  �شي،  بي  بي  يف  االأعمال  �شوؤون  حمرر  ويقول   
لكل  ا�شرتليني  جنيه   92.50 ب�  املحدد  ال�شعر  هي  اإحداهما  هنا،  رئي�شيتان 
ميغاوات بال�شاعة من الطاقة الكهربائية املولدة من املفاعل"، والذي يقول اإنه 

ال يعتقد اأنه كان "لقمة �شائغة".
ت�شميم  هي  ا�شتخدامها  )ال�شينيون(  يريد  التي  االأكرب  "اجلائزة  اأن  وي�شيف   
تلبية  من  متكنهم  عالمة  �شيعطيهم  ال��ذي  ب��رادوي��ل  يف  اخلا�س  مفاعلهم 
املوا�شفات الربيطانية" يف هذا ال�شدد، وهذا ما �شيمكن ال�شينيني الحقا من 

بيع ت�شميماتهم اإىل بلدان اأخرى.
الكثري من املخاوف ب�شاأن  ال�شفقة  واأثار اجلزء املتعلق مبفاعل برادويل من   
االأمن القومي، ويعتقد اأن ال�رصوط امللحقة باإقرار م�رصوع هينكلي قد تت�شمن 

اإ�رصافا اأكرب وتدقيقا على امل�شاركة ال�شينية.
 وقال جو�شنت بودين، من االحتاد العام للعمل يف بريطانيا )جي اأم بي( "كانت 

لالحتاد دائما حتفظاته ب�شاأن ربط م�رصوعي برادويل و �شايزويل بهينكلي".
 وقد اأقر جمل�س �رصكة اإي دي اأف قرار اال�شتثمار يف يوليو/متوز، مع اقرار اأويل 
من ال�شني خالل الزيارة الر�شمية التي قام بها الرئي�س ال�شيني ت�شي جينبينغ 

لربيطانيا يف اكتوبر/ت�رصين االأول 2015.
الوزراء الربيطانية ترييزا ماي، خالل م�شاركتها االأخرية يف   ودافعت رئي�شة 
قمة ال�20 يف ال�شني، عن التاأخري، م�شددة على ان االأمر يعود اإىل "الطريقة التي 
اأعمل بها" والأنها تريد اأن تلقي نظرة دقيقة فاح�شة على االأدلة يف هذا ال�شدد.

اأن  الطائرات  �شناعة  يف  املتخ�ش�شة  اأنتونوف  �رصكة  رئي�س  اأعلن   
مليون   500 بقيمة  ال�شني  من  ا�شتثمارات  جذب  يف  تاأمل  اأوكرانيا 
اأنتونوف225-  الطائرة  دوالر ال�شتكمال ت�شنيع ن�شخة متطورة من 
طائرة  هي  اأنتونوف225-  والطائرة  العامل.   يف  طائرة  اأكرب  مريا 
ال�شوفيتي  باالحتاد  اخلا�س  الف�شاء  برنامج  اإطار  يف  �شممت  �شحن 
زالت  ما  الطراز  ه��ذا  من  اأنتجت  التي  الوحيدة  والطائرة  ال�شابق. 
اأربعة  تبلغ  250 طنا مل�شافة  اإىل  ي�شل  ما  نقل  وت�شتطيع  م�شتخدمة 
 1988 عام  يف  ثانية  طائرة  ل�شناعة  العمل  وب��داأ  كيلومرت.   اآالف 
لكنه مل يكتمل اأبدا غري اأن اأنتونوف وجدت االآن م�شتثمرا حمتمال وهو 
اأولك�شاندر  اأنتونوف  ال�شينية.  وقال رئي�س  الطريان  موؤ�ش�شة �شناعة 
بعد  �شنوات  خم�س  ي�شتغرق  قد  الطائرة  �شنع  ا�شتكمال  اإن  كوت�شيوبا 
توقيع عقد بني اجلانبني.  ووقع الطرفان اتفاقية تعاون يف اأغ�شط�س/

اآب يتم مبوجبها الت�شنيع امل�شرتك لطائرات اأنتونوف يف ال�شني.
 ونقلت وكالة “رويرتز” عن كوت�شيوبا قوله "�شيتم ا�شتكمال الن�شخة 
الثانية من مريا هنا يف كييف ورمبا ت�شل تكلفتها اإىل 500 مليون 

دوالر بناء على املعدات التي �شتزود بها".
على  �شيعتمد  ال�شينية  املوؤ�ش�شة  مع  امل�شتقبلي  التعاون  اأن  واأ�شاف 

ا�شتكمال بناء الطائرة بنجاح.

ألمانيا وفرنسا: االتحاد األوروبي مهدد بالتفكك

 حذرت اأملانيا وفرن�شا باأن االحتاد االأوروبي يف »و�شع 
تعقد  اأوروب��ي��ة  قمة  خ��الل  ب�"التفكك"،  ومهدد  ح��رج« 
قرار  بعد  ما  اأوروب��ا  مالمح  ر�شم  بهدف  براِت�شالفا  يف 

بريطانيا اخلروج منها )الربيك�ِشت(.
 وي�شعى القادة ال�27، املجتمعون يف ق�رص يف اأعلى تّلة 
مطلة على نهر الدانوب، لالتفاق على اأجندة هدفها اإحياء 
لر�س  الدعوات  ت�شطدم  وقت  يف  االأوروب���ي،  امل�رصوع 
امل�شت�شارة  وقالت  عميقة.   تزال  ال  بخالفات  ال�شفوف 
م�شيفة  حرج"،  و�شع  يف  "اإننا  مريكل  اأنغيال  االأملانية 
نعمل  اأن  باإمكاننا  اأن  اأعمالنا  عرب  نثبت  اأن  "يجب 
والدفاع  االإرهاب  ومكافحة  االأمن  ذاكرة  اأف�شل"،  ب�شكل 
كاأولويات.  واأبدى الرئي�س الفرن�شي فرن�شوا هوالند احلزم 

ذاته، وخل�س م�شري االحتاد االأوروبي قائال "اإما التفّكك، 
اإعطاء  يف  امل�شرتكة  االإرادة  العك�س  على  اأو  الذوبان،  اأو 

اأوروبا م�رصوعا. هذا ما اأدعوه الدفع اجلديد".
الذي  فيكو  روب��رت  ال�شلوفاكي  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال   
اخلا�شعني  االأوروبيني  القادة  على  اإن  القمة  ي�شت�شيف 
لل�شغط اإجراء "حمادثات �رصيحة جدا حول الو�شع الذي 
هو  الهدف  اأن  اإىل  م�شريا  االأوروبي"،  االحتاد  اليه  و�شل 

التو�شل اإىل خارطة طريق لالأ�شهر ال�شتة املقبلة.
اأجل   وحذر هوالند باأن فرن�شا تبذل اجلهد االأ�شا�شي من 
الدفاع االأوروبي، لكن ال ميكنها ان تقوم بذلك لوحدها، 
الناأي  املتحدة  الواليات  اختارت  حال  يف  اأن��ه  معتربا 
الدفاع  على  قادرة  تكون  اأن  اأوروب��ا  على  يجب  بنف�شها، 
عن نف�شها.  وتعتزم باري�س وبرلني، املحركان الرئي�شيان 
اجتماع  خالل  م�شرتكة  مبادرة  عر�س  امل�شرتك،  للدفاع 

خارجية  اأوروبية  بعمليات  القيام  لت�شهيل  براِت�شالفا 
واحل�شول على املزيد من التمويل االأوروبي.

التي  بريطانيا،  خروج  اإن  دبلوما�شية  م�شادر  وقالت   
اإطار احللف االطل�شي، يتيح  حبذت على الدوام العمل يف 
اأوروب��ا  تواجه  وق��ت  يف  امللف،  ه��ذا  يف  للتقدم  فر�شة 

االإرهاب وحتيط بها اأزمات وحروب.
ع�شكرية  "موارد  اإن�شاء  االأوروب��ي��ة  املفو�شية  وتقرتح   
�شندوق  واإن�شاء  موحدة"،  اأرك��ان  "قيادة  و  م�شرتكة"  
اأوروبي لتحفيز البحث واالبتكار يف ال�شناعات الدفاعية 
قبل نهاية ال�شنة.   وقال م�شدر دبلوما�شي فرن�شي "حتى 
اأركان عمالنية، بل جمرد جلنة  االآن، لي�شت هناك قيادة 
االأمن  ملف  ويف  ال�28".   االأع�شاء  الدول  ت�شم  ع�شكرية 
احل��دود  حماية  تعزيز  على  اإج��م��اع  هناك  ب��ات  اأي�شا، 
املفاو�شات  كانت  واإذا  االأوروب���ي.   لالحتاد  اخلارجية 

الكتلة غري مطروحة على جدول  لندن عن  انف�شال  حول 
املو�شوع  بحثوا  االأوروبيني  القادة  اأن  اإال  القمة،  اأعمال 
خالل غدائهم على نهر الدانوب.   واأكدوا جمددا على موقف 
ال�27 امل�شرتك القا�شي بعدم الدخول يف مفاو�شات مع 

الربيطانيني ما مل يبا�رصوا اآلية خروجهم من االحتاد.
اأك�شيل  اأن وزيرة الدولة الفرن�شية للم�شائل الرقمية،   غري 
اأنه  براِت�شالفا  قمة  افتتاح  مع  لل�شحافة  اأك��دت  لومري، 
لي�شت هناك نية يف معاقبة الربيطانيني على ت�شويتهم 
اأ�شافت  لكنها  االأوروب��ي،  االحت��اد  اخل��روج من  اأجل  من 
اأوروب��ا  م�شالح  على  احلفاظ  من  نتثبت  اأن  "علينا 
يف  تنجح  لن  براِت�شالفا  قمة  اأن  اإال  فرن�شا".   وم�شالح 
االأع�شاء.  الدول  القائمة بني  االأخرى  حمو كل اخلالفات 
اأمام  يونكر  كلود  جان  االأوروبية  املفو�شية  رئي�س  واأقر 
النواب االأوروبيني "مل اأر من قبل مثل هذا الت�رصذم ومثل 

اأمتنا )االأوروبية(".   وال  التقارب داخل  هذا ال�شعف يف 
تزال اخلالفات عميقة حول م�شائل مثل العمالة املنتدبة 
واليونان داخل  اإيطاليا  اإىل  الوافدين  الالجئني  او توزيع 
"فيزغراد" التي  االأوروبي.  وترى دول جمموعة  االحتاد 
االكر  وهي  وت�شيكيا،  و�شلوفاكيا  وبولندا  املجر  ت�شم 
الواجب  من  اأن��ه  الالجئني،  توزيع  مل�رصوع  معار�شة 
بع�س  عليه  تهيمن  ال��ذي  االحت��اد  عمل  طريقة  مراجعة 
اأخرى )كاليونان  ت�شدد دول  الكربى.   من جهتها  الدول 
االأ�شبوع  اأثينا  يف  اجتمعت  التي  واإيطاليا  وفرن�شا 
الهجرة  اأعباء  تقا�شم  م�شائل مثل وجوب  املا�شي(، على 

وتخفيف �شيا�شات التق�شف يف امليزانية.
اأ�شلبورن   وت�شكل دعوة وزير خارجية لوك�شمبورغ جان 
االأوروب����ي  االحت���اد  م��ن  امل��ج��ر  ا�شتبعاد  اإىل  م��وؤخ��را 
يف  لالنق�شامات  اآخر  جت�شيدا  االأ�شا�شية  قيمه  النتهاكها 

لوك�شمبورغ  حكومة  رئي�س  ولطف  االأوروب��ي��ة.   الكتلة 
كزافييه بيتل من حدة هذا املوقف اجلمعة يف براِت�شالفا، 
موؤكدا "لي�س هذا موقفا تتبناه حكومتي"، واأ�شاف "اإننا 
كعائلة  امل�شاكل  ونبحث  كعائلة،  طاولة،  اإىل  جال�شون 
املجر  وزراء  رئي�س  وطالب  حلول".   ايجاد  ون��ح��اول 
فيكتور اأوربان ب�"معاملة املجريني باحرتام"، يف ختام 
الذي  �شولتز  مارتن  االأوروب��ي  الربملان  رئي�س  مع  لقاء 
اإليه انتقادات �شديدة.  وقال م�شوؤول اأوروبي "اإننا  يوجه 
ترقب  عدم  وجوب  اإىل  م�شريا  براِت�شالفا،  يف  اآلية"  نبداأ 
ينظم خالفا  الذي  الر�شمي  االجتماع غري  الكثري من هذا 
القرارات  االأوروب��ي��ون  ويرجئ  بروك�شل.   خارج  للعادة 
اآذار/ يف  روما  يف  عقدها  مقرر  اأخرى  قمة  اإىل  الكربى 
مار�س 2017 مبنا�شبة الذكرى ال�شتني لتوقيع املعاهدة 

املوؤ�ش�شة لبناء االحتاد.

براِتسالفا – متابعة

دويتشه بنك تفرض عليه غرامة
 14 مليار دوالر

على  اكرب خطر  منها حاليا  ينطلق  قد  التي  املالية  املوؤ�ش�شة  "انها   
النقد  �شندوق  و�شف  الكلمات  بهذه  ككل"،  العاملي  املايل  النظام 
الدويل “دويت�شه بنك” م�شتعيدا الذكريات التي ا�شابت النظام املايل 

العاملي بعد انهيار “ليمان بروذرز” يف عام 2008.
 حيث فر�س الق�شاء االمريكي غرامة قيا�شية بقيمة 14 مليار دوالر 
على اأكرب بنك يف املانيا وهو “دويت�شه بنك” ب�شاأن ق�شايا احتيال 
تتعلق مببيعات �شندات الرهن العقاري يف الفرتة التي �شبقت االأزمة 

املالية عام 2008.
 100 ال�  يقارب  وما  العامل  حول  فرعا   2790 ميتلك  الذي  البنك   
%8 يف  ا�شهمه يف موؤ�رص داك�س االملاين اىل  األف موظف، تراجعت 

الرتاجعات اىل حوايل  انه قل�س هذه  اال  تعامالت اجلمعة، 
ال� 6.6%.

 واأكد البنك االأملاين يف بيان اأن وزارة العدل االأمريكية 
وزارة  مع  التفاو�س  بداأ  اأنه  املبلغ، م�شيفا  هذا  طلبت 

للمطالب  ت�شوية  اإىل  التو�شل  بهدف  االمريكية  العدل 
املدنية التي رمبا تعتربها الوزارة على �شلة بقيام 

من  ذلك  وغري  عقاري  رهن  �شندات  بطرح  البنك 
 2005 بني  الفرتة  خالل  ال�شندات  اإدارة  اأن�شطة 

و2007، كما جاء ذكره يف جريدة االقت�شادية 
ال�شعودية.

جورنال”  �شرتيت  “وول  �شحيفة  وكانت   
وزارة  مطالب  اأورد  م��ن  اأول  االأمريكية 

واأ�شار  الق�شية،  االمريكية يف هذه  العدل 
وج��ود  اإىل  بنك”  “دويت�شه  م�����رصف 

 14 مببلغ  يتعلق  مبدئي”  “موقف 
وزارة  اأن  اأو�شح  ولكنه  مليار دوالر، 

اإىل  البنك  دع��ت  االأمريكية  العدل 
اإط��ار  يف  مقابل  اق���رتاح  ت��ق��دمي 

اخلطوة املقبلة.
اأن��ه  بنك”  “دويت�شه  وذك���ر   

املطالب  ت�شوية  ي��ع��ت��زم  ال 
بقيمة  املحتملة  امل��دن��ي��ة 

املطلوب  املبلغ  ت��ق��ارب 
اىل  عددها  ي�شل  والتي 

7800 دعوى  اكر من 
اأن  م�شيفا  ق�شائية، 

امل��ف��او���ش��ات ب��داأت 
ل��ت��وه��ا، وي��ت��وق��ع 

ي�شل  اأن  البنك 
ن��ت��ي��ج��ة  اإىل 

م�������ش���اب���ه���ة 
ل����ن����ت����ائ����ج 

امل�����ش��ارف 
ثلة  ملما ا

ال�����ت�����ي 

تو�شلت اإىل ت�شويات مببالغ اأقل بكثري.
 ويواجه امل�رصف االأملاين اأزمة ت�شكل خطرا جديا، حيث يعاين تبعات 
االأزمة املالية العاملية التي اندلعت عام 2008 والتي طالت عديدا 
من البلدان التي قدم لها البنك قرو�شا بع�رصات املليارات كاليونان 
واإيطاليا واإ�شبانيا والربتغال، وما زاد الطني بلة هي �شل�شلة الف�شائح 
حتى  كلفته  التي  القانونية  واملخالفات  االأم��وال  وغ�شيل  املالية 
االآن نحو 13 مليار يورو.  ي�شاف اإىل ذلك �شعف راأ�شماله اخلا�س 
وما  االأزم��ات.  ملواجهة  املطلوب  عن  بكثري  تقل  التي  واحتياطاته 
ي�شهد على عمق اأزمته هو تراجع اأ�شهمه اإىل نحو ن�شف قيمتها خالل 
العام اجلاري، اإذ تهاوت من 30 اإىل 16 يورو لل�شهم الواحد. ويحلو 
لبع�س اخلرباء ت�شبيه الو�شع باأزمة بنك “ليمان بروذرز” االمريكي 

الذي اأدى اإفال�شه اإىل اندالع االأزمة املالية العاملية عام 2008.

برلين – متابعة

القاهرة – متابعة

بيروت – متابعة

تونس – متابعة

كييف – متابعةلندن – متابعة
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