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حركة االسهم
4.37 مليار فرنك ارتفاع الفائض 

التجاري لسويسرا

روسيا تبحث عن مستثمرين لشراء 
"روسنفت" النفطية

 خطوة رئيسية إلنشاء أول محطة 
نووية في اإلمارات

الحكومة الصينية 
تكبح فورة العقارات

 مؤشر الدوالر يقفز ألعلى 
مستوى في نحو 8 أشهر

�إىل  ل�سوي�رس�  �لتجاري  �لفائ�ض  �رتفع   
�لأقل  على   1987 منذ  له  م�ستوى  �أعلى 
�لقت�ساد  �سمود  على  �إ�سارة  �أح��دث  يف 
�سدمة  وج��ه  يف  �لت�سدير  على  �ملعتمد 
باأ�سو�ق �لعمالت دفعت �لفرنك �ل�سوي�رسي 

�إىل �لرتفاع، وفقا لبيانات ن�رست �أم�ض.
�لوطني  للبنك  م��ف��اج��ئ  ق���ر�ر  و�أدى   
باإنهاء   2015 يناير   15 يف  �ل�سوي�رسي 
�سعر  على  مفرو�سا  ك��ان  ب�سقف  �لعمل 
لزلزلة  ي��ورو   1.20 عند  �لفرنك  ���رسف 
�لفرنك  ودف��ع  �لعاملية  �لعمالت  �أ�سو�ق 

�ل�سوي�رسي لالرتفاع بقوة.
 وت�سري �أحدث �لأرقام �ل�سادرة من مكتب 
�جلمارك �لحتادي �إىل �رتفاع �ل�سادر�ت 

5.7 %يف �سبتمرب �إىل 18.8 مليار فرنك 
)19 مليار دولر( وذلك عند �أعلى م�ستوى 

يف 11 �سهر�.
فائ�ض  حتقيق  يف  �سوي�رس�  ه��ذ�  �ساعد   
�أعلى  4.37 مليار فرنك وهو  بلغ  �سهري 
ت�سجيل  ب��دء  منذ  �لإط��الق  على  م�ستوى 

�لبيانات يف 1988.
يف  قوية  مببيعات  �لتجارة  وتدعمت   
و�سوي�رس�  و�لأدوية.  للكيماويات  �خلارج 
من  وهما  ونوفارت�ض  رو�ض  �رسكتي  مقر 

�أكرب �رسكات �لأدوية يف �لعامل.
حاليا  �ل�سوي�رسي  �لفرنك  تد�ول  ويجرى   
عند نحو 1.0850 يورو مرتفعا بقوة عن 
�ل�سعر  �سقف  �إلغاء  قبل  تد�وله  م�ستويات 
�ل�ساعات  ل�سناع  �إزعاج  مبعث  يظل  مما 

�ل�سوي�رسية مثل �سو�ت�ض.

�لبحث  �إن  �لرو�سية،  �لقت�ساد  وز�رة  قالت   
 19.5 م�ستمر عن م�ستثمرين حمتملني ل�رس�ء 
�لتي  �لنفطية،  رو�سنفت  �رسكة  من  �ملائة  يف 
�أن  م�سيفة  �لعام،  هذ�  بيعها  �حلكومة  تنوي 
ت�سرتي  قد  �لدولة  تديرها  �لتي  �لنفط  �رسكة 

بع�سًا من �أ�سهمها.
 وياأتي هذ� �لتوجه و�سط �ل�سائقة �ملالية �لتي 
يف  �لعجز  وتز�يد  �لرو�سية  �حلكومة  تعي�سها 

�مليز�نية. 
يف  �مل�سوؤولة  تار��سينكو،  �أوك�سانا  وقالت 
�لإلكرتوين:  بالربيد  ت�رسيحات  يف  �ل��وز�رة، 
"حتى �إذ� حدثت �إعادة �رس�ء من قبل رو�سنفت، 

�إىل  لحقًا  �لأ�سهم  تلك  بيع  نتوقع  ف�سوف 
م�ستثمر يف �أن�سب وقت".

بعدما  ز�دت  رو�سنفت  قيمة  �أن  و���رسح��ت 
يف  �مل��ائ��ة  يف   50.1 تبلغ  ح�سة  ����س��رتت 
�رسكة با�سنفت �لنفطية، م�سيفة �أن "�مليز�نية 
�سفقة  من  �لأم��و�ل  من  كبري�ً  ق��در�ً  �ستتلقى 

خ�سخ�سة رو�سنفت".
مطلع  "رويرتز"  لوكالة  نفطي  م�سدر  وقدر   
�ل�سعر �حلايل، �أن رو�سيا قد جتمع �أكرث من 11 
"رو�سنفت"  مليار دولر من خ�سخ�سة �رسكة 
بحاجة  لكنها  �خل��ام،  �إنتاج  يف  �ملتخ�س�سة 
و�أثناء  قبل  م�ستقر  �رسيبي  نظام  �سمان  �إىل 
عملية �لبيع. و��ستند �مل�سدر �إىل وثائق جرى 

تقدميها للحكومة �لرو�سية.

�إنها   قالت موؤ�س�سة �لإمار�ت للطاقة �لنووية، 
�ل�رسكة  مع  م�سرتك  �ئتالف  �تفاقية  وقعت 
لت�سغيل  "كيبكو"  �لكهربائية  للطاقة  �لكورية 

و�إد�رة �أول حمطة نووية �لبالد.
�ملوؤ�س�سة  عن  �سادر  �سحفي  بيان  ووف��ق   
�تفقت �لإمار�ت للطاقة �لنووية و�رسكة كيبكو 
�لأوىل  بر�كة  �رسكة  تاأ�سي�ض  على  �لكورية 
لتكون م�سوؤولة عن �ل�سوؤون �لتجارية و�ملالية 
�ملرتبطة مب�رسوع بر�كة �لنووي يف �لإمار�ت.
قدرها  ح�سة  �ستملك  كيبكو  �أن  �لبيان  وذكر   
18 باملئة من �رسكة "بر�كة �لأوىل"، يف حني 

متلك موؤ�س�سة �لإمار�ت للطاقة �لنووية �حل�سة 
�لأكرب منها بن�سبة 82 باملئة.

باملئة من �رسكة   18 كيبكو ح�سة  و�ستملك   
 ،2016 مايو  يف  تاأ�س�ست  �لتي  للطاقة،  نو�ة 
�لعظمى  �حل�سة  �ملوؤ�س�سة  �ستملك  بينما 

�ملتبقية بن�سبة 82 باملئة.
عن  م�سوؤولة  للطاقة  ن��و�ة  �رسكة  و�ستكون   
�أرب��ع  من  �ملكونة  �لنووية  �ملحطة  ت�سغيل 

حمطات فرعية يف بر�كة و�سيانتها.
مع  جنب  �إىل  جنبًا  �لكورية  كيبكو  وتعمل   
عام  منذ  �لنووية  للطاقة  �لإم��ار�ت  موؤ�س�سة 
2009، حني �ختريت لتكون �ملقاول �لرئي�سي 

مل�رسوع حمطة بر�كة للطاقة �لنووية.

 تبددت �ملخاوف من �لفورة �جلنونية 
وتد�عياتها  �ل�سينية  �لعقار�ت  �سوق  يف 

على �لن�ساط �لقت�سادي. 
يف  �جلمعة  ر�سمي  م�سح  نتائج  و�أظ��ه��رت   
بكني �أن فورة �سوق �لعقار�ت يف مدن رئي�سية 
تطبيق  بعد  �ل��دف��ع  ق��وة  تفقد  ب���د�أت  بال�سني، 
�جلنوين  �لرتفاع  لكبح  �لر�مية  �حلكومية  �لتد�بري 
يف �لأ�سعار. وذلك وفقًا لالأرقام �لر�سمية �ل�سادرة يف 

�لن�سف �لأول من �أكتوبر/ت�رسين �لأول �جلاري. 
�ل�سيا�سات  متكنت  �ل�سينية،  �لإح�ساء  لهيئة  ووفقا   
"�ل�سيطرة  �لعقار�ت من  �لر�مية لكبح فورة �سوق  �حلكومية 
مدينة   15 يف  �مل�ساكن  �أ�سعار  �رتفاع  على  ملحوظ"  ب�سكل 

مدرجة من �لدرجتني �لأوىل و�لثانية. 
 هذ� وقد تر�جع موؤ�رس �أ�سعار �مل�ساكن �جلديدة على �أ�سا�ض �سهري 
على  �ملا�سي،  �ل�سهر  �إىل  قيا�سًا  �جلاري  �ل�سهر  فى  �ملدن  هذه  يف 

�لرغم من �أن معظم �ملدن ماز�لت ت�سهد �رتفاًعا يف �لأ�سعار. 
 ويف بكني و�سانغهاي �سعدت �أ�سعار �مل�ساكن بن�سبة %1.2 و0.75% 
 4.9% مقابل  �جل��اري  �ل�سهر  من  �لأول  �لن�سف  خ��الل  �لتو�يل  على 

و%3.25 �مل�سجلني يف �سبتمرب/ �أيلول �ملا�سي. 
 60% بني  ي��رت�وح  مبا  مدن  �أرب��ع  يف  �أي�سًا  �ملبيعات  �نخف�ست  كما   
و%80 خالل �لن�سف �لأول من �ل�سهر �جلاري مقارنة مع �لن�سف �لأخري 

من �سهر �سبتمرب/�أيلول �ملا�سي. 
يف  �لإيجابية"  "�لتغري�ت  �إىل  ذلك  �ل�سينية  �لإح�ساء  م�سلحة  وتعزو   
�ل�سيا�سات �حلكومية �ملحلية لكبح �رتفاع �أ�سعار �لعقار�ت، وياأتي تربيد 
لكبح  �سيا�سات  �ل�سني  يف  �مل��دن  ع�رس�ت  تنفيذ  بعد  �ملذكور  �لأ�سعار 
لأ�سبوع  ��ستمرت  �لتي  �لوطني  �لعيد  عطلة  يف  �لعقار�ت  �أ�سعار  �رتفاع 
و�سادفت �أو�ئل �ل�سهر �جلاري، مبا يف ذلك �حلد من �ل�رس�ء وت�سديد قيود 

�لإقر��ض �لعقاري حت�سبًا حلدوث طفرة يف هذ� �ملجال. 
 و�أ�سارت �لأرقام �ل�سادرة �أم�ض يف بكني �إىل �أن من بني 70 مدينة كبرية 
ومتو�سطة �حلجم �سملها �مل�سح يف �سبتمرب، �سهدت 63 منها �رتفاعًا يف 

�أ�سعار �مل�ساكن �جلديدة. 
�لأ�سهر  يف  ت�سارع  �لعقار�ت  قطاع  يف  �ل�سيني  �ل�ستثمار  �أن  ويذكر   

�لت�سعة �لأوىل من �لعام �جلاري. 
بن�سبة  �لعقار�ت  قطاع  يف  �ل�ستثمار  �رتفع   ، �لر�سمية  �لأرقام  وح�سب   
بالعام  مقارنة  �جل��اري،  �لعام  من  �لأوىل  �لت�سعة  �لأ�سهر  يف   5.8%
�ل�سابق.   �إىل ذلك قال �سنغ لي يون، �ملتحدث با�سم م�سلحة �لإح�ساء 
�إن �لقت�ساد �ل�سيني منا ب�سكل م�ستقر حمققًا تقدمًا وحت�سنًا يف �جلودة 

نتيجة لتو�سع �لطلب �لكلي، و�لإ�سالح �لهيكلي جلانب �لعر�ض. 

�سباط  فرب�ير  �أو�ئ���ل  منذ  م�ستوى  �أعلى  �إىل  �ل���دولر  �رتفع   
بقيام جمل�ض  قوية  بتوقعات  مدعوما  �لعمالت  من  �سلة  مقابل 
�أ�سعار  برفع  �لأمريكي(  �ملركزي  )�لبنك  �لحتادي  �لحتياطي 
يف  م�ستوى  �أدن��ى  �إىل  �ليورو  وبانخفا�ض  �لعام  هذ�  �لفائدة 
�سبعة �أ�سهر.  وز�دت �لرهانات على �أن �لبنك �ملركزي �لأمريكي 
�سريفع �أ�سعار �لفائدة يف دي�سمرب كانون �لأول بعد ت�رسيحات 
من م�سوؤولني يف جمل�ض �لحتياطي �لحتادي ومن بينهم وليام 
د�ديل رئي�ض بنك �لحتياطي �لحتادي يف نيويورك ت�سب يف 
يف  �ستفوز  كلينتون  هيالرى  باأن  قوية  وتوقعات  �لجتاه  ذلك 

�نتخابات �لرئا�سة �لأمريكية.
جمل�ض  يرفع  �أن  �ملرجح  من  �إن  �لأرب��ع��اء  ي��وم  د�ديل  وق��ال   
��ستمر  �إذ�  �لعام  ه��ذ�  �لفائدة  �أ�سعار  �لحت���ادي  �لحتياطي 

�لقت�ساد �لأمريكي على م�ساره �ل�سحيح.
�أعلى م�ستوياته منذ  98.813 وهو  �إىل  �لدولر   و�رتفع موؤ�رس 
�لثالث من فرب�ير �سباط. و�نخف�ض �ليورو �إىل 1.0859 دولر 

وهو �أدين م�ستوى له منذ �لعا�رس من مار�ض �آذ�ر.
 وتلقى �لدولر دعما �أي�سا من تر�جع �ليورو بعد �جتماع �لبنك 

�ملركزي �لأوروبي يوم �خلمي�ض �ملا�سي.

خطط لزيادة التجارة بين إيران وألمانيا لـ10 مليارات دوالر
مع  �لتجاري  �لتبادل  حجم  رفع  يف  �إي��ر�ن  تاأمل   
�ل�سنو�ت  خ��الل  دولر  مليار�ت   10 �إىل  �أملانيا 
على  خا�ض  ب�سكل  طهر�ن  تركز  حيث  �ملقبلة، 
�أ�سو�ق  بباقي  مقارنة  �ملزدهرة  �لأملانية  �ل�سوق 

�لحتاد �لأوروبي. 
�لأمل��اين  و�ل�سناعة  �لنقل  وزي��ر  زي��ارة  حتظى   
من  خا�ض  باهتمام  �إير�ن  �إىل  دوبرينت  �ألك�سندر 
�لإي��ر�ين،  �لقت�سادي  �لقطاع  يف  �ملعنيني  قبل 
�ست�ستمر  زي��ارة  يف  �جلمعة  و�سل  �ل��ذي  فالرجل 
لأربعة �أيام يحمل يف جعبته عدد�ً من �لتفاقيات 
تخ�ض  و�لتي  �لإي��ر�ين  �لطرف  مع  �سيوقعها  �لتي 
كفيلة  �ستكون  �لتي  وه��ي  ب��ال��ذ�ت،  �لنقل  قطاع 
�قت�ساديًا  وبرلني  طهر�ن  بني  �لعالقات  بتطوير 

وجتاريا، بح�سب خرب�ء. 

 وبعد �أن ذكرت م�سادر �إعالمية، �أن وفد�ً من �رسكة 
�سيمن�ض �لأملانية ير�فق دوبرينت، يتحدث �لبع�ض 
يورو  مللياري  قيمتها  ت�سل  جديدة  �سفقات  عن 
يف  �ملعنيون  قدم  حيث  بالذ�ت،  �ل�رسكة  هذه  مع 
�إير�ن عر�سًا خالل زيارة لوزير �لقت�ساد �لأملاين 
لطهر�ن،  �جل��اري  �ل�سهر  مطلع  غابرييل  زيغمار 
يتعلق بتوفري �سمين�ض خلم�سني عربة قطار، وقال 
�لأملانية  �ل�رسكة  هذه  �أن  �لأمر  عن  ت�سنيم  موقع 
عر�ست على �لبالد باملقابل ن�سو�ض عقود تتعلق 
لقطار�ت  �حلديدية  �ل�سكك  مد  بتقنيات  بتزويدها 
�لقطار�ت  3" وهو نوع من  �إي  "�آي �سي  من طر�ز 

�مل�ستخدمة يف �لنقل �لد�خلي. 
�لإير�نية  �لتجارة  غرفة  رئي�ض  قال  جهته،  من   
�لنقل  وزي��ر  �إن  ير�قي  �أميد  �مل�سرتكة  �لأملانية 
وف��د مكون من  ر�أ���ض  ي��زور طهر�ن على  �لأمل��اين 
�سو�ء،  حد  على  و�قت�سادية  برملانية  �سخ�سيات 

ولديه جدول �أعمال مكثف حيث �سيلتقي عدد�ً من 
�أخوندي  عبا�ض  �لإي��ر�ين  نظريه  منهم  �مل�سوؤولني 
وحمافظ بلدية طهر�ن حممد باقر قاليباف، ليوقع 
�تفاقيات  �سبع  يقارب  ما  غريهما  وم��ع  معهما 

تعاون. 
 و�أ�ساف ير�قي �أن هذه �لتفاقيات ت�سمل قطاعات 
�حلديدية،  بال�سكك  �ملتعلقة  �أب��رزه��ا  خمتلفة 
و�جل��وي  �لبحري  بالنقل  يرتبط  ملا  بالإ�سافة 
�ملحافظات.  بني  �أو  �مل��دن  يف  �لطرقات  وت�سييد 
وذكر ير�قي �أن ملف تطوير �لعالقات مع �سيمن�ض 
�ل�رسكة  فهذه  وخ��ا���ض،  لف��ت  باهتمام  يحظى 
تو��سلت مع �إير�ن طيلة �لأ�سهر �ملا�سية، وتو�سلت 
وحتديث  مق�سور�ت  لبناء  فعلية  لعقود  معها 
�تفاقيات  توقيع  �لكل  وينتظر  �لقطار�ت،  �أ�سطول 

جديدة يف �مل�ستقبل �لقريب. 
هذه  تطوير  م�سار  لكن  ه���ذ�،  ك��ل  وج���ود  ورغ���م 

فاأ�سار  و�سفه،  حد  على  بطيئًا  م��از�ل  �لعالقات 
ير�قي �إىل �أن �أبرز �لعو�مل �لتي تعيق حتقيق هذه 
حيث  مالية،  بق�سايا  يتعلق  �أ�رسع  ب�سكل  �لآم��ال 
على  �لأملانية  �لقت�ساد  ووز�رة  طهر�ن  تعمل 
تطبيق �تفاق مايل ثنائي مبا�رس فيما بينهما مبا 
ي�سهل �لتحويالت �ملالية ويطور م�ستوى �مل�ساريع، 

ح�سب قوله. 
بالفعل  مهتمة  بالده  �أن  �مل�سوؤول  هذ�  و�أ�ساف   
يتعلق  فيما  وخ��ا���س��ة  �أمل��ان��ي��ا  م��ع  بعالقاتها 
�لطبيعي،  و�لغاز  �لنفط  قطاعي  يف  بال�ستثمار 
�مل�سدرة  �لدول  و�أبرز  �أهم  من  �أملانيا  �إن  م�سيفا 
ت�ستخدم يف  و�لتي  �حلجم  لالآلت كبرية و�سغرية 

�ملعامل �لإير�نية. 
 �لتجارة �لإير�نية �سيفت �ملوؤمتر �مل�سرتك لتجارة 
عامًا  ع�رس  خم�سة  بعد  �لأول  وهو  و�أملانيا،  �إير�ن 
من عقده �آخر مرة، و�سارك فيه ممثلون عن �رسكات 

�أملانية كربى و�أخرى �سغرية، وقد �أبدى ممثلو هذه 
لتوفري  عرو�ض  بتقدمي  خا�سًا  �هتمامًا  �ل�رسكات 

�لتقنيات �حلديثة للم�ساريع �لإير�نية. 
�تفاقيات  �لزيارة  �لطرفان كذلك خالل هذه   وقع 
�فتتاح  على  و�تفقا  مالية،  م�رسفية  وتفاهمات 
من  بال�ستفادة  ومهنية  فنية  ومر�كز  �رسكات 
ن��ائ��ب وزي��ر  و�أف���اد حينها  �لأمل��ان��ي��ة،  �خل���رب�ت 
�لقت�ساد �لإير�ين حممد خز�عي باأن �أملانيا و�إير�ن 
وقعتا ع�رس �تفاقيات و�لتي �سريتفع عددها خالل 

�لزيارة �حلالية لوزير �لنقل. 
 ويرى �خلبري يف �ل�ساأن �لقت�سادي �لإير�ين �سعيد 
ليالز �أن طهر�ن بحاجة بالفعل لتكنولوجيا حتديث 
يف  �لدول  �أكرب  من  و�حدة  �أملانيا  كون  �مل�ساريع، 
�لعامل �لتي توفر هذ� �لأمر، متوقعًا تطور �لعالقات 
�سمحت  ما  �إذ�  و�أملانيا  �إي��ر�ن  بني  �لقت�سادية 

ملفات �ل�سيا�سة بذلك. 

 و�أ�ساف ليالز، �أن �إير�ن تخطط لزيادة �سادر�تها 
غري �لنفطية لأملانيا، فهذ� �لبلد ي�سكل �سوقا مثالية 
من بني دول �لحتاد �لأوروبي لت�رسيف �لب�سائع 
�لأملانية  �ل�رسكات  �ستعمل  باملقابل  �لإير�نية، 
على �لتفاعل مع �إير�ن يف قطاع �ل�سيار�ت و�ل�سكك 

�حلديدية و�لطرق. 
�أملانيا  يف  �ملعنيني  �أن  ل��ي��الز،  �خلبري  وي��رى   
قطاع  م��ن  كبرية  م�ساحة  لح��ت��الل  مت�سوقون 
�ل�ستثمار يف �مل�ساريع �لعمر�نية بالذ�ت �أو توفري 
�آلت لت�سييد هذه �مل�ساريع يف �إير�ن، �لتي �ست�سدر 
لأملانيا باملقابل �ملزيد من �ملح�سولت �لزر�عية 

و�ل�سجاد �لإير�ين ب�سكل خا�ض. 
بنود  بتطبيق  مرتبطة  �لآم���ال  ه��ذه  كل  وتبقى   
يف  �إي��ر�ن  �إليه  تو�سلت  و�ل��ذي  �لنووي  �لتفاق 
�لتنفيذ  حيز  ودخل  �ملا�سي،  �لعام  يوليو/متوز 

�لعملي مطلع �لعام �جلاري. 

طهران ـ متابعة

بعد أزمة السكر.. 
المواطن المصري يواجه نقص األرز

من  �لأرز  من  طن  �ألف   500 ل�ستري�د  �مل�رسية  �حلكومة  ت�سعى   
�خلارج لطرحها يف �لأ�سو�ق خالل �لفرتة �ملقبلة، ملو�جهة �لنق�ض 
�لغذ�ئية �لهامة، خا�سة حمافظات �لوجه  �ل�سلعة  �ملتوقع يف تلك 

�لبحري �لتي تعتمد عليه ك�سلعة رئي�سية بديلة عن رغيف �خلبز.
و�رتفاعًا  منه،  �ملتوفرة  �لكميات  يف  نق�سًا  �سهد  قد  �لأرز  وكان   
يف �أ�سعاره يف �ل�سوق �ملحلية خالل �ل�سهر �حلايل، وهو ما ف�رسته 
�أن عدم �رس�ء �حلكومة  �إىل  �ل�سناعات م�سرية  �لأرز باحتاد  �سعبة 
كما  لديها  لتخزينه  �ملو�سم،  بد�ية  يف  �ملز�رعني  من  للمح�سول 

�ل�سوق، وباعه �ملز�رعون  �إىل �سّحة يف  �أدى  جرت �لعادة، 
للتجار �لذين ��سرتو� كميات كبرية منه لتخزينها من �أجل 

�ل�سيطرة على �لأ�سعار.
�لتي تو�جه بع�ض حمالت  �لتموين  �أرز   و�أزمة نق�ض 

�لبقالة حاليًا، متثل كارثة جديدة ل�"�لغالبة" �لذين 
ل يقدرون على �رس�ء �لأرز من �لأ�سو�ق. و�أكد من�سق 

�لع�سقالين،  �لغالء" حممود  "مو�طنون �سد  حركة 
�أن بطاقات �لتموين حتتاج كل �سهر 30 �ألف طن 

�سهريًا بحو�يل 360 �ألف طن �أرز �سنويًا. 
�لأرز  �أ�سعار  �رت��ف��اع  �أزم��ة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار   

�لأول  رئي�سيني،  �سببني  �إىل  ترجع  حاليًا 
للحكومة  �لفا�سلة  �لزر�عية  �ل�سيا�سة  هو 

بتخفي�ض  �حلكومة  ق��ر�ر  بعد  �مل�رسية، 
تقليل  بحجة  �لأرز  زر�ع���ة  م�ساحات 

�أدى �إىل �نخفا�ض  ��ستهالك �ملياه، ما 
�ملعرو�ض.

 �أما �ل�سبب �لثاين فهو تخزين كميات 
قبل  من  �لأرز  حم�سول  من  كبرية 

للمو��سم  حت�سبًا  �لتجار  كبار 
�أ�سعار �لأرز  ولحتمالت زيادة 

�إىل  �أدى  ما  �ملقبلة،  �لأ�سهر 
منه،  �مل��ع��رو���ض  �نخفا�ض 

ه��وؤلء،  مبحا�سبة  مطالبًا 
للدولة،  م��ع��روف��ون  وه��م 

�ل��زر�ع��ة  وز�رة  د�ع��ي��ًا 
�إ�سد�ر  عن  �لتوقف  �إىل 

مدرو�سة  غري  ق��ر�ر�ت 
تقلي�ض  ق���ر�ر  م��ث��ل 

م�����س��اح��ات زر�ع���ة 
�لأرز.

 فيما �أكد م�سوؤول 
وز�رة  يف 

�أن  �ل��ت��م��وي��ن 
ك��ل  ور�ء 

�أزم������ة يف 
م�����������رس 

وزير  �أن  �إىل  لفتًا  فيه،  ُو�سع  �لذي  للمكان  منا�سب  غري  م�سوؤول 
�لتموين �حلايل، �للو�ء حممد علي �ل�سيخ م�سيلحي، �لذي كان يعمل 
رئي�ض هيئة �لإمد�د و�لتموين باجلي�ض، و�لذي جاء منذ �سهر ون�سف 
�ل�سهر بعد �إقالة وزير �لتموين �لدكتور خالد حنفي، ل ي�سلح لهذ� 
لقب  على  �عتادت  �مل�رسية  �لإع��الم  و�سائل  �أن  موؤكد�ً  �ملن�سب، 
"دكتور" لوزير �لتموين �حلايل لإبعاد �ملن�سب �لع�سكري �لذي كان 

ي�سغله، وحتى ل يثري �لر�أي �لعام حول ع�سكرة �لبالد.
وزير  من�سب  تولو�  �لذين  و�ل�رسطة  �جلي�ض  لو�ء�ت  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�لتموين ثبت بالدليل �لقاطع ف�سلهم يف هذ� �ملن�سب، وكان �آخرهم 

�للو�ء حممد �أبو �سادي.

القاهرة ـ متابعة

زوريخ ـ متابعة 

موسكو ـ متابعة

دبي ـ متابعة

نيويورك ـ متابعةبكين ـ متابعة
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