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حركة االسهم
أسهم أوروبا تهبط متأثرة بنتائج مالية 

وهبوط سهم لويدز في بريطانيا

2,8 مليار يورو من الصندوق األوروبي 
لصالح اليونان

أستراليا توافق على استحواذ شركة 
صينية على فيتاكو لألدوية

بريطانيا تنهي الجدل بشأن تطوير 
مطار هيثرو

الهند وإيران تسعيان إلكمال 
اتفاق حقل فارزاد-ب بحلول مارس

 هبطت الأ�سهم الأوروبية اأم�س الأربعاء يف 
الوقت الذي ي�ستوعب فيه امل�ستثمرون عددا 
الأ�سهم  تعر�س  ومع  الأرب��اح  تقارير  من 
الأولية و�سهم بنك لويدز  املرتبطة بال�سلع 

الربيطاين ل�سغوط.
للأ�سهم   600 �ستوك�س  موؤ�رش  وانخف�س   
�سهم  هبوط  مع  باملئة   0.3 الأوروب��ي��ة 
اإعلن نتائج  6.5 باملئة بعد  اأنتوفاج�ستا 
ال�رشكة يف الوقت الذي تراجعت فيه اأ�سعار 

النفط وقطاع التعدين.
امل�رشفية  لويدز  جمموعة  �سهم  وهبط   

ثلثة باملئة بعد اإعلن نتائجها.

 واأثرت نتائج الأرباح على �سهم نوفوزاميز 
قائمة  ليت�سدر  باملئة   11.5 هوى  الذي 
بعد   600 �ستوك�س  موؤ�رش  على  اخلا�رشين 
يف  املتوقع  من  اأقل  ت�سغيل  اأرب��اح  اإع��لن 
توقعات  وتعديل  العام  من  الثالث  الربع 
احلد  اإىل  باخلف�س  باأكمله  للعام  ال�رشكة 

الأدنى يف نطاق التوقعات ال�سابق.
الفنلندية  التغليف  �رشكة  لها  وان�سمت   
هوتاماكي التي هبطت اأ�سهمها 8.5 باملئة 

بعد اأن جاءت نتائجها دون التوقعات.
 100 ت��امي��ز  فاينن�سال  م��وؤ���رش  وك���ان   
الفتح يف  باملئة عند   0.3 الربيطاين هبط 
 0.4 الفرن�سي   40 كاك  موؤ�رش  نزل  حني 

باملئة وداك�س الأملاين 0.3 باملئة.

الأوروبية"  ال�ستقرار  "اآلية  �سندوق  اأطلق   
يورو  مليار   2,8 تبلغ  جديدة  قرو�س  دفعة 
ل�سالح اليونان, وذلك يف اإطار حزمة الإنقاذ 
التي حققتها  الإ�سلحات  ب�سبب  لها,  الثالثة 

الأخرية.
 جاء ذلك يف بيان �سادر عن ال�سندوق الذي 
منطقة  لبلدان  امل��ايل  الدعم  لتقدمي  تاأ�س�س 
فيه  نقل  مالية,   اأزم��ات  تعاين  التي  اليورو 
مت   " قوله,  ريغلينغ"  "كلو�س  رئي�سه  عن 
عملية  ل�ستمرار  نتيجة  القر�س  عن  الإف��راج 

الإ�سلحات يف اليونان دون انقطاع".

اليونانية  احلكومة  "اأن  ريغلينغ  واأ���س��اف 
باإ�سلح  متعلقة  ه��ام��ة  اإجن����ازات  حققت 
النظام التقاعدي, والإدارة امل�رشفية, وقطاع 
اليونان  اأن  كما  الإيرادات,  الطاقة, وحت�سيل 
تفعيل  اأج��ل  م��ن  اإ�سافية  خ��ط��وات  ات��خ��ذت 

�سندوق اخل�سخ�سة وال�ستثمار اجلديد".
القت�ساد  باأن  اعتقاده  عن  ريغلينغ  واأعرب   
اليوناين �سي�سهد �رشعة يف منوه العام املقبل 
يف حال ال�ستمرار بتطبيق الإ�سلحات التي 

مت التفاق عليها.
اليونان  2,8 مليار يورو, تكون  اإطلق   ومع 
اإطار  يف  يورو  مليار   31,7 على  ح�سلت  قد 

حزمة الإنقاذ البالغة 86 مليار يورو.

الأجنبية  ال�ستثمارات   وافق جمل�س مراجعة 
يف اأ�سرتاليا على ا�ستحواذ �رشكة �سينية على 
من  �سفقة  �سمن  »فيتاكو«  الأدوي��ة  عملق 
املقرر اأن تتجاوز قيمتها اأكرث من 235 مليون 
دولر اأمريكي.  وعقب الإعلن عن خطط البيع 
متت  اجل���اري,  العام  من  اأغ�سط�س  �سهر  يف 
املوافقة على عر�س �سيني تقدمت به �رشكة 
من  كابيتال«  وبرميافريا  فارما  »�سانغهاي 
موافقة  بعد  الأول  اأم�س  م�ساء  احلكومة  قبل 
�سابق  وقت  يف  ال�سينية  التنظيمية  اجلهات 
من هذا العام.  وما زالت هناك خطوة اأخرية 
حملة  موافقة  وهي  ال�سيني  ال�ستحواذ  اأمام 
الأ�سهم يف �رشكة »فيتاكو«, والذين من املقرر 

قبل  ال�ستحواذ  ب�ساأن  ت�سويتا  يجروا  اأن 
اأن حتوز  العام اجلاري.  ومن املتوقع  نهاية 
ال�سينية  ال�رشكة  دفع  تت�سمن  التي  ال�سفقة, 
اأمريكي(  اأ�سرتايل )1.71 دولر  2.25 دولر 
حملة  موافقة  على  ال��واح��د,  ال�سهم  مقابل 
اأن �سعر ال�سهم احلايل لل�رشكة هو  اإذ  الأ�سهم, 
2.07 دولر اأ�سرتايل )1.57 دولر اأمريكي(. 
التجارية  باإنتاج علمتها  »فيتاكو«  وت�ستهر 
اإ�سافة  »ن��وت��را-لي��ف«,  فيتامني  اخلا�سة 
اخلا�سة  للتغذية  الأ�سرتالية  جمموعتها  اإىل 
مراجعة  جمل�س  موافقة  وتاأتي  للريا�سيني.  
اأوق��ات  اأع��ق��اب  يف  الأجنبية  ال�ستثمارات 
�سعبة مر بها ال�ستثمار ال�سيني يف اأ�سرتاليا, 
فقد رف�ست احلكومة الحتادية لرئي�س الوزراء 

مالكوم ترينبول

اأم�س,  الربيطانية,  احلكومة  اأعطت   
ال�سوء الأخ�رش لبناء مدرج ثالث مبطار 
بذلك  لتنهي  لندن,  العا�سمة  يف  هيرثو 
اخليارات  اأك��رث  يف  ق��رن  رب��ع  ا�ستمر  ت��رددا 
التجارية  العلقات  لتعزيز  طموحا  املتاحة 
من  بالن�سحاب  الت�سويت  اأعقاب  يف  العاملية 
 18 نحو  احلكومة  الأوروب��ي.  وخ�س�ست  الحت��اد 
لتطوير  دولر(  مليار   22( اإ�سرتليني  جنيه  مليار 
املطار, الذي كان اأكرب مطار يف العامل بل منازع قبل 
اأن يتفوق عليه مطار دبي يف العام املا�سي ويبتعد عن 
اأكرث  وهو  هيرثو,  مطار  وك��ان  احل��ني.   ذلك  منذ  ال�سدارة 
مطارات اأوروبا ازدحاما, يتناف�س مع مطار غاتويك الأ�سغر 
اأخفقت  اأن  بعد  التو�سع  حق  على  العا�سمة  جنوب  وال��واق��ع 
حكومات متعاقبة يف اتخاذ قرار ب�ساأن بناء مدرج جديد للطائرات 
ال��وزراء  رئي�سة  حكومة  لكن  وبيئية.   �سيا�سية  احتجاجات  ب�سبب 
ترييزا ماي قررت تف�سيل اخليار الأول, والذي �سيوؤدي اإىل هدم نحو 
800 منزل يف غرب لندن, وهذا الأمر يثري جدل بني ن�سطاء البيئة.  وقال 
“هذا قرار  اإن  وزير النقل الربيطاين كري�س غرايلينغ يف موؤمتر �سحايف 

كبري يف حقيقة الأمر لربيطانيا”, ولكنه اأو�سح يف اإ�سارة بعد ال�ستفتاء 
اإىل اأن هذا البلد م�ستعد ب�سكل وا�سح جدا للتجارة.  واأ�ساف “هذه لي�ست 
جمرد �سفقة كبرية لرجال الأعمال.. اإنها �سفقة كبرية للم�سافرين الذين 
�سي�ستفيدون اأي�سا من الو�سول اإىل املزيد من �رشكات الطريان والوجهات 
من  خان  �سادق  لندن  مدينة  عمدة  حذر  املقابل,  ويف  والرحلت”.  
الدويل هيرثو,  للقرار احلكومي ببناء مدرج جديد للمطار  ال�سلبية  الآثار 
يف  بال�ستمرار  وتعهد  العا�سمة,  على  �سلبا  �سيوؤثر  الأمر  هذا  اأن  معتربا 
اأن يواجه هذا امل�رشوع حتديات  معار�سة امل�رشوع.  ومن املرجح الآن 
قانونية و�سي�سوت عليه الربملان ب�سكل نهائي خلل عام, مما يعني اأنه 
اأقرب تقدير. واأكدت  2025 على  اإل بحلول  ل ميكن افتتاح هذا املدرج, 
املطارات  جلنة  و�سعتها  �رشطا  ع�رش  باأحد  �ستلتزم  اأنها  املطار  اإدارة 
الربيطانية, مبا يف ذلك �رشط جودة الهواء, الذي ين�س على عدم ال�سماح 
برحلت جديدة, اإل اإذا كانت جودة الهواء ل تنتهك املعايري التي و�سعها 
الحتاد الأوروبي.  ووفقا لدرا�سة قدمتها اللجنة امل�ستقلة لدرا�سة اأو�ساع 
املطارات يف بريطانيا قبل ثلث �سنوات, فاإن مدرج الطائرات اجلديد يف 
مطار هيرثو من �ساأنه اأن ي�سيف 70 األف فر�سة عمل.  واأ�سارت الدرا�سة 
اإىل اأن تطوير املطار �سيزيد الناجت املحلي الإجمايل للبلد بن�سبة ت�سل 
 147 اإ�سافة  ما ميثل  وهو   ,2050 عام  بحلول  باملئة   0.7 اإىل حدود 
مليار جنيه اإ�سرتليني )180 مليار دولر( اإىل القت�ساد الربيطاين على 

مدار اأكرث من �ستة عقود.

اإنها واإيران  اأم�س الأربعاء   قالت احلكومة الهندية يف بيان  �سحفي 
ت�سعيان لإبرام اتفاق يف موعد اأق�ساه مار�س اآذار لتطوير حقل اإيراين 
قدم  مليار   18.75 بنحو  تقدر  قائمة  باحتياطيات  الطبيعي  للغاز 
ال�ستثماري  الذراع  اأو.يف.اإل  تقوده  كون�سورتيوم  واكت�سف  مكعبة.  
يف  للغاز  ف��ارزاد-ب  حقل  الهندية  الطبيعي  والغاز  النفط  ملوؤ�س�سة 
وموؤ�س�سة  اإنديا  اأويل  ي�سم  الذي  الكون�سورتيوم  يتمكن  ومل   .2008
بتطوير  له  ي�سمح  الذي  الت�رشيح  على  احل�سول  من  الهندية  النفط 
احلقل ب�سبب العقوبات الغربية التي كانت مفرو�سة على طهران على 
وقت  يف  رفعها  جرى  العقوبات  تلك  لكن  النووي  برناجمها  خلفية 

هذا العام.  وذكر البيان اأن اأو.يف.اإل تعد �سابق من 
الغاز يف  لتطوير حقل  رئي�سية  خطة 
على  اأي�سا  فيه  تعمل  الذي  الوقت 

معادلة للت�سعري.
للنفط  م�سرت  اأك��رب  ث��اين  والهند   
وت�سعى  ال�����س��ني  ب��ع��د  الإي������راين 
ن��ي��ودل��ه��ي ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��لق��ات 
رفع  عقب  ط��ه��ران  م��ع  التجارية 

العقوبات عن الأخرية.

مصر تفتح الباب على مصراعيه أمام االستثمارات األميركية
 �سعت الوليات املتحدة وم�رش اإىل احتواء اخللفات 
ال�سيا�سية بينهما والتي طفت على ال�سطح يف الآونة 
ال�رشاكات  بتعميق  الق�سايا  من  عدد  حول  الأخرية 

القت�سادية بني البلدين.
غرفتي  قيام  ع��رب  التقارب  ه��ذا  ترجمة  وج��رت   
وجمل�س  والقاهرة  بوا�سنطن  الأمريكية  التجارة 
لأكرب  رحلة  بتنظيم  البلدين  بني  امل�سرتك  الأعمال 
خمتلفة  ا�ستثمارية  قطاعات  ت�سم  اقت�سادية  بعثة 

اإىل القاهرة.
وزير  م�ست�ساري  كبري  ث��ورن  ديفيد  رئا�سة  ولعل   
اخلارجية الأمريكي جون كريي يوؤكد اأن تلك البعثة 
القت�سادية ل تخلو من الطعم ال�سيا�سي. واأكد ثورن 
الفتاح  عبد  امل�رشي  الرئي�س  �سّم  اجتماع  خلل 
ووزراء  اإ�سماعيل  �رشيف  ال��وزراء  ورئي�س  ال�سي�سي 

والتعاون  والكهرباء  والبرتول  واملالية  ال�ستثمار 
الأمريكي  الأعمال  وفد جمتمع  اأن  الثنني,  الدويل, 
حر�س على زيارة م�رش يف هذا التوقيت لإبراز دعم 
تو�سلت  الذي  املبدئي  للتفاق  املتحدة  الوليات 

اإليه م�رش مع �سندوق النقد الدويل.
الدول  مع  التن�سيق  على  “حري�سة  بلده  اإن  وقال   
اللزم  التمويل  توفري  اأجل  من  الكربى  ال�سناعية 
للتفاق”, م�سريا اإىل اأهمية العلقات ال�سرتاتيجية 

التي تربط بني البلدين.
الثلثة  الأي����ام  م���دار  ع��ل��ى  ال��ق��اه��رة  و���س��ه��دت   
الذي �سّم نحو  الأمريكي  للوفد  املا�سية مباحثات 
�رشكة  خم�سني  من  اأك��رث  ميثلون  م�ستثمرا   120
وال�سحن  والأدوي�����ة  ال��ط��اق��ة  جم���الت  يف  ك��ربى 
وال�ست�سارات  املالية  واخلدمات  والبرتوكيماويات 

القانونية وال�سترياد والت�سدير.
الأمريكية  الغرفة  رئي�س  اأكليمندو�س,  اأني�س  وقال   

الأمريكية  للبعثة  القوية  “امل�ساركة  اإن  بالقاهرة 
تاأتي يف  لأنها  اأهمية خا�سة,  تكت�سب  القاهرة  اإىل 
الدويل,  النقد  ل�سندوق  اخلريف  اجتماعات  اأعقاب 

والتي �ساركت م�رش ب�سكل قوي يف فعاليتها”.
 واأ�سار اإىل اأن ال�رشكات الأمريكية تهتم ب�سكل كبري 
بال�ستثمار يف م�رش خلل الفرتة املقبلة, �سواء من 
خلل التو�سع يف ال�ستثمارات احلالية اأو من خلل 

تاأ�سي�س م�رشوعات جديدة لأول مرة يف م�رش.
وكالة  اأن  اإل  اقت�ساديا,  الظاهر  التقارب  ورغ��م   
عن  املا�سي,  اخلمي�س  نقلت,  بر�س”  “اأ�سو�سيتد 
م�سادر يف اخلارجية الأمريكية قولها اإن “الإدارة 
من  دولر  مليني   108 توجيه  اأع��ادت  الأمريكية 
اأ�سل 150 مليون دولر من امل�ساعدات املخ�س�سة 

مل�رش العام املا�سي اإىل دول اأخرى”.
 ورجحت م�سادر م�رشية اأن تلك الأموال كان يتم 
والتي  مب�رش  املدين  املجتمع  ملنظمات  توجيهها 

توقفت منذ �سنوات.
التي  مل�رش,  الأمريكية  امل�ساعدات  حجم  وو�سل 
التي  امل�ساعدات  حجم  من  الثانية  املرتبة  تت�سدر 
قرابة  اإىل  العامل,  لدول  املتحدة  الوليات  تقدمها 

1.5 مليار دولر خلل العام املا�سي.
وك�سف تقرير للمكتب التجاري بال�سفارة الأمريكية 
بالقاهرة اأن حجم ال�ستثمارات الأمريكية و�سل اإىل 
نحو 21.1 مليار دولر, مبا يعادل نحو 32 باملئة 

من اإجمايل ال�ستثمارات الأمريكية يف اأفريقيا.
متلقي  اأك���رب  ت��ع��د  م�����رش  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����س���ح   
يف  والثانية  القارة,  يف  الأمريكية  لل�ستثمارات 
العربية  الإمارات  دولة  بعد  الأو�سط,  ال�رشق  منطقة 
املتحدة. وي�سل عدد ال�رشكات الأمريكية التي تعمل 
حجم  بلغ  فيما  �رشكة,   1151 نحو  اإىل  م�رش  يف 
نحو  العام  خلل  �سخها  مت  التي  الأم��وال  روؤو���س 

2.24 مليار دولر.

موؤمتر  يف  �ساركت  قد  املتحدة  الوليات  وكانت   
م�رش القت�سادي الذي عقد ب�رشم ال�سيخ يف مار�س 

من العام املا�سي بوفد كبري يقوده جون كريي.
كافة  اأن  حينها  الأمريكي  اخلارجية  وزير  واعترب   
الأمريكي  اخلا�س  القطاع  اهتمام  توؤكد  املوؤ�رشات 
وق�ال  م�رش.  مع  القت�سادية  العلقات  بتعزيز 
بتع�زيز  اأوباما  الرئي�س  من  توجيهات  “هن�اك  اإن 

التع�اون القت�سادي مع م�رش”.
للوليات   53 رقم  التجاري  ال�رشيك  م�رش  وتعد   
 7.9 نحو  اإىل  ي�سل  جتاري  تبادل  بحجم  املتحدة 
مليار دولر, ما يعادل 2.8 باملئة من حجم الناجت 
4 باملئة من حجم  املحلي الإجمايل مل�رش, ونحو 
جتارة الوليات املتحدة مع منطقة ال�رشق الأو�سط.

اأن  بالقاهرة  الأمريكية  لل�سفارة  تقرير  واأظ��ه��ر 
نحو  متثل  الأمريكية  لل�سوق  امل�رشية  ال�سادرات 
1.3 باملئة من حجم �سادرات ال�رشق الأو�سط, فيما 

اإجمايل  من  باملئة   7.5 نحو  م�رش  واردات  متثل 
ما  املتحدة,  الوليات  من  الأو�سط  ال�رشق  واردات 
ي�سنفها يف املرتبة ال�ساد�سة من حيث الواردات من 

ال�سوق الأمريكية والأوىل اأفريقيا.
امل�رشي  الأعمال  جمل�س  رئي�س  مهنا  عمر  وقال   
على  حري�سة  املتحدة  “الوليات  اإن  الأم��ريك��ي, 
ذي  من  اأكرث  ب�سكل  م�رش  يف  ا�ستثماراتها  زي��ادة 
من  ال�سوي�س  قناة  تنمية  حمور  اأن  موؤكدا  قبل”, 
الأمريكيون.  عليها  يركز  التي  الهامة  املناطق 
عليه  يطلق  برناجما  املتحدة  ال��ولي��ات  وتطبق 
ا�سطلحا  املعروف  للأف�سليات”  املعمم  “النظام 
�سنة  يف  به  العمل  ب��داأ  وال��ذي  ب�“جي.اأ�س.بي”, 

.1974 1976, يف ظل قانون التجارة لعام 
من  لأك��رث  ال�سادرات  بزيادة  الربنامج  وي�سمح   
وفق  نامية  دول��ة   165 م��ن  منتج  اآلف  خم�سة 

اإعفاءات من الر�سوم اجلمركية التف�سيلية.

القاهرة ـ متابعة

مواطنو الخليج الغني بالنفط في مهب 
التقشف وخفض الدعم

النخفا�س  من  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  �سكان  ي�ستفد  مل   
2014 وحتى  العام  منت�سف  منذ  النفط عامليا  اأ�سعار  احلاد يف 
اإىل  احلكومات  اجتهت  املحروقات  اأ�سعار  تراجع  من  فبدًل  الآن, 
البرتولية,  امل�ستقات  اأ�سعار معظم  ورفع  الوقود  على  الدعم  اإلغاء 

مما اأثقل كاهل املواطنني والوافدين.
بعدما  ميزانياتها  لدعم  بدائل  طرح  اإىل  اخلليج  دول  و�سارعت   
واجهت عجزاً للمرة الأوىل لبع�س هذه الدول, على خلفية انخفا�س 
اأ�سعار النفط اأكرث من %60 منذ منت�سف 2014, من 115 دولراً 
للربميل اإىل اأقل من 30 دولراً, قبل اأن ت�سرتد الأ�سواق جزءاً من 
يف  للربميل  دولراً   50 من  اأكرث  اإىل  الأ�سعار  وترتفع  خ�سائرها 

الفرتة الأخرية.
الوقود  اأ�سعار  ارتفعت  اخلليج,  لدول  التق�سفية  اخلطط  ظل  ويف   

بعد  املا�سي,  العام  بنهاية  مقارنة   ,50% من  اأك��رث 
اإلغاء الدعم وحترير الأ�سعار, ح�سب تقارير ر�سمية, ويف 

املقابل وّفر الدعم خلزينة ال�سعودية على �سبيل املثال 
نحو 4.4 مليارات دولر �سنويا, وياأتي اأغلب التوفري 

اإجمايل  من   65% يف  ي�سهم  ال��ذي  البنزين  من 
املوفورات.

يف  خليجيون  اقت�ساديون  حمللون  و�سّكك   
فر�سية حتّمل الدولة اأعباء ثقيلة ب�سبب الدعم, 

دول  يف  ال��وق��ود  اأ���س��ع��ار  اأن  على  و���س��ّددوا 
للدولة حتى مع وجود  ربحا  اخلليج حتقق 

ب�سكل  النفط  على  حت�سل  لكونها  الدعم, 
يف  وت��ك��رره  حقولها,  م��ن  جم��اين  �سبه 

م�سافيها.
 ويوؤكد اخلبري املايل ال�سعودي, حمود 

يف  تكن  مل  امل�سكلة  اأن  ال��ع��م��ري,  
للمواطن,  املقدم  البنزين  اأ�سعار 

لأن��ه يف كل احل��الت كان يباع 
وكان  التكلفة  من  اأعلى  ب�سعر 

ولو  حتى  ربح,  هام�س  يحقق 
ال��دول  م��ن  �سعرا  اأق���ل  ك��ان 

يف  النفط  لأن  امل��ج��اورة, 
ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ي��اأت��ي 

جم����ان����ا م�����ن ب���اط���ن 
الأر�س.

"اإن  العمري:  ويقول   
من  يكن  مل  ال��ه��در 

املخ�س�س  الوقود 
فمع  ل��ل��م��واط��ن, 

ا�ستهلك  اأن 
ال�����س��ع��ودي��ة 

ال����ي����وم����ي 
ل���ل���وق���ود 

الكمية  % من هذه   33 اأن  اإل  4 مليني برميل يوميا,  يبلغ نحو 
تذهب ل�رشكات البرتوكيماويات للتكرير, وي�سدر اأكرث من 90% 

منه للخارج".
الكهرباء,  اأ�سعار  يف  حتى  ظلم  املواطن  اأن  على  العمري  وي�سدد   
بعد اأن حملوه م�سوؤولية الهدر فيها, م�سيفًا: "الرتفاع الكبري يف 
فعليا  مثبت  وهذا  ال�سناعي,  القطاع  من  ياأتي  الطاقة  ا�ستهلك 
ال�ستهلك  اأ�سعاف  ثلثة  يبلغ  ال�سنوية, وهو  ال�رشكة  تقارير  يف 

املحلي, ولكن من دفع الفاتورة يف نهاية املطاف هو املواطن".
 من جهته قال القت�سادي ال�سعودي, خالد اجلوهر,  اإن التقارير 
مبالغًا  كانت  الطاقة  يف  املواطنني  هدر  لتاأكيد  ن�رشها  مت  التي 
فيها.  ويقول اجلوهر "كل التقارير التي تتحدث عن هدر املواطن, 
وكان  خاطئة,  تقارير  كانت  اليوم  يف  برميل   40 ي�ستهلك  واأنه 
املراد بها مترير رفع �سعر البنزين والكهرباء, فا�ستهلك املواطن 

اأقل على الرغم من اأن ل و�سيلة نقل متاحة اأمامه �سوى ال�سيارة".

عواصم ـ متابعة

لندن ـ متابعة
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