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الحكومة تتجه لسد نقص الكهرباء مع الكويت وهدر الطاقة يتسبب بخسارة 300 مليون دوالر 
الكهربائي يف معظم املحافظات  التيار  انقطاع 
 ، يوميا  �ساعة   16 م��ن  لأك��ر  ي�سل  العراقية 
النقطاع  هذا  جراء  املواطنني  معاناة  وتتزايد 
درج��ات  ظ��ل  ويف  ال�سيف  ف�سل  يف  خا�سة 
احلرارة املرتفعة ، كما تت�سبب اأزمة الكهرباء يف 
حرفهم  تعتمد  الذين  املواطنني  م�سالح  تعطيل 
الطاقة  على  كبري  ب�سكل  التجارية  وحمالهم 
تبادل  اىل  تتجه  احلكومة  جعل  الكهربائية، 
بالطاقة  النق�ص  ل�سد  اجل��وار  دول  مع  جت��اري 

الكهربائية . 
ولعل العالقات العراقية الكويتية �سهدت  ن�ساطًا 
وا�سحًا مطلع 2015 بعد مذكرات تفاهم عديدة 
النفطية  احلقول  ا�ستغالل  �سملت  البلدين،  بني 
الطبيعي  الغاز  وت�سدير  البلدين  بني  امل�سرتكة 

للكويت. 
يف  عامليًا  اخلام�سة  املرتبة  ال��ع��راق  ويحتل 
الذي يقدر بنحو  الطبيعي،  الغاز  الحتياطي من 

150 مليار مرت مكعب. 
وقال وزير اخلارجية الكويتي، �سباح اخلالد، يف 
ت�رصيحات �سحافية �سابقة  اإنه "مت التو�سل اإىل 
اتفاق تزويد الكويت بالغاز العراقي نظراً لوجود 
فائ�ص من الغاز لدى العراق"، م�سرياً اإىل ارتفاع 

ن�سبة التبادل التجاري بني البلدين اإىل %22". 
ومن جهته قال اخلبري القت�سادي �سامل البياتي 
ملف  يف  الإخفاق  تتحمل  الكهرباء  "وزارة  ان 
الكهرباء ، لفتا اىل ان هناك تراجعا ملحوظا يف 
واقع التجهيز للتيار الكهربائي يف ايام ال�سيف 

وتزامنا مع �سهر رم�سان الف�سيل.
 ،" ل�"اجلورنال  حديث  يف  البياتي  وا���س��اف 
انفقت  التي  ال�سخمة  الم��وال  حجم  رغ��م  ان��ه  
وعود  واأن   ، واملهم  احليوي  القطاع  ه��ذا  على 
التجهيز  �ساعات  عدد  بتح�سني  الكهرباء  وزارة 
للمواطنني خالل ال�سنوات ال�سابقة  ذهبت ادراج 
ف�سل  يف  احل���رارة  درج��ات  ارت��ف��اع  مع  الريح 
من  عددا  هناك  ان  اىل  م�سريا  الالهب،  ال�سيف 
التي وقعت مع دول اجلوار  اخلطط والتفاقيات 
مل  اننا  ال  للطاقة  احلاجة  نق�ص  �سد   اجل  من 

ن�سهد حت�سن على ار�ص الواقع ". 
وتابع اخلبري ان "وزير الكهرباء اكد  باأن العراق 
�سيبقى بحاجة اىل ا�سترياد الغاز اخلا�ص بت�سغيل 
حمطات الكهرباء الإنتاجية من اجلانب الإيراين 
متتلكه  ال��ذي  ال��غ��از  ك��ون   ، �سنوات  �سبع  مل��دة 
للمحطات  مبا�رصة  ا�ستخدامه  ميكن  ل  الب�رصة 
عمليات  اإىل  يدخل  ان  يجب  ولكن  الكهربائية 
لال�ستخدام،  جاهزيته  تتم  حتى  وع��زل  تنقية 
من  الطاقة  لتجهيز  اجتهت  ال���وزارة  ان  مبينا 
بعد  خ�سو�سا  الكويت  مع  الغاز  تبادل  خ��الل 

حت�سن العالقات بني البلدين ". 
خ��دوري،   وليد  الطاقة  جمال  يف  خبري  وك�سف 
الطاقة  وهدر  الكهرباء  قطاع  اإدارة  �سوء  اأن  عن 
ت�سبب يف خ�سارة القت�ساد العراقي 300 مليون 

دولر خالل ال�سنوات الثماين املا�سية فيما اأ�سار 
اإىل اإمكانية �سد نق�ص الكهرباء منذ 2006 عرب 

املولدات الغازية احلديثة. 
وقال خدوري، اإن الأ�رصار القت�سادية املرتتبة 
 40 بنحو  ق��درت  الكهرباء  اإن��ت��اج  نق�ص  على 
الكهرباء  توفر  عدم  ب�سبب  �سنويًا  دولر  مليون 

لقطاعات مهمة من القت�ساد العراقي . 
وقال وزير النفط وزير الكهرباء واملاء الكويتي 
ع�سام املرزوق اإن هناك مباحثات جترى حاليا 
مقابل  العراقي  الغاز  ا�سترياد  ب�ساأن  العراق  مع 
التعوي�سات امل�ستحقة لدولة الكويت عن خ�سائر 

احلرب.
على  لل�سحفيني  ت�رصيح  يف  املرزوق،  واأ�ساف 
دولة  لدى  الأملانية  ال�سفارة  احتفالية  هام�ص 
الكويت باليوم الوطني، اأن "جزءا من املباحثات 
اجلارية حاليا يتعلق با�سترياد الغاز اإىل الكويت، 

و�سرنى اأثرها قريبا".
اجلانب  م��ع  الت��ف��اق  �سنوقع  :"قريبا  وت��اب��ع 
مو�سحا  القيمة"،  على  التفاهم  ويبقى  العراقي 
اأن "حجم الغاز امل�ستورد �سيبداأ ب�50 مليون قدم 

مكعب و�سيزيد اإىل نحو 200 مليون قدم".
ب��وزارة  اخلا�سة  اجل��دي��دة  امل�رصوعات  وح��ول 

الكهرباء، قال املرزوق "نعمل حاليا على اإجناز 
الطاقة  بوا�سطة  الكهرباء  لتوليد  حمطة  م�رصوع 
و�سينفذه  ميجاواط   1500 وب�سعة  ال�سم�سية 
القطاع النفطي، ونتوقع ت�سغيله بحلول 2020 ".
جانب  اإىل  �سي�سهم،  امل�����رصوع  ب���اأن  واأف����اد 
الكويت  خطة  تنفيذ  يف  اأخ����رى،  م�����رصوع��ات 
 15 ن�سبته  ما  توفري  اىل  الهادفة  ال�سرتاتيجية 
يف املئة من ا�ستهالك الطاقة عرب العتماد على 

الطاقة املتجددة.
م�رصوع  تفعيل  درا�سة  الكهرباء،  وزارة  اأعلنت 

للربط الكهربائي مع دولة الكويت.

املدر�ص  م�سعب  ال��وزارة  با�سم  املتحدث  وقال 
الربط  مل�رصوع  مقرتحا  تدر�ص  "الوزارة  اإن   ،
الكهربائي الثنائي مع الكويت املت�سمن تاأهيل 
البلدين واملتوقف  للغاز كان مقاما بني  انبوب 
حاليا"، موؤكدا التفاق على ا�سا�ص تبادل الطاقة 
بتجهيز  العراق  قيام  خ��الل  من  البلدين،  بني 

الكويت بالغاز مقابل جتهيزه بالطاقة". 
الكويتي  اجلانب  مع  اتفقت  الوزارة  ان  وا�ساف 
لنقل  البلدين  بني  تربط  خطوط  مد  يتم  ان  على 
الطاقة، لفتا اىل ان الكويت �ستبا�رص من جانبها 
بينما  العراق  حدود  اىل  الناقلة  اخلطوط  تنفيذ 

بغداد – فادية حكمت 

يبحث اليات اطالق 122 مليار دينار 
من األرصدة المصرفية المجمدة

يعلن قبول الكفالة الثالثية لمنح السلف 
الى موظفي اتحاد الغرف التجارية

" توقع اتفاقية لتطوير منشآت 
الغاز في كردستان

مئات اآلبار االرتوازية بناحية في 
ديالى لمواجهة ازمة المياه

وكالة  املعادن  وال�سناعة  لعمل  وزي��ر  بحث  بغداد:   – اجل��ورن��ال 
الأر�سدة  من  دينار  مليار   122 اطالق  اآليات  ال�سوداين  �سياع  حممد 
  ،" "اجلورنال  تلقت  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت  املجمدة.  امل�رصفية 
�سياع  املعادن وكالة حممد  وال�سناعة  العمل  "وزير  اإن  ن�سخة منه، 
امل�رصفية  الر�سدة  اطالق  اليات  ملناق�سة  اجتماعا  تراأ�ص  ال�سوداين 
والبالغة   2003/4/9 منذ  امل�سارف  ل��دى  )املوقوفة(  املجمدة 
للوزارة وفق  التابعة  العامة  لل�رصكات  )122( مليار دينار والعائدة 

ال�سوابط والتعليمات النافذة".

الكفالة  قبول  ال��راف��دي��ن،  م�رصف  ب��غ��داد:ق��رر   – اجل��ورن��ال 
الثالثية ملوظفي الحتاد والغرف التجارية عند منحهم �سلفة 
للم�رصف يف  الإعالمي  املكتب  دينار. وقال  اخلم�سة ماليني 
بيان  تلقت "اجلورنال "،ن�سخة منه، انه" متت املوافقة على 
التجارية عند منحهم  الغرف  الثالثية ملوظفي احتاد  الكفالة 
�سلفة  منح   " ان  اىل  وا�سار  دينار".   ماليني  اخلم�سة  �سلفة 
احتاد  ب�سمان  يكون  الحتاد  ملوظفي  دينار  ماليني  الع�رصة 

الغرف التجارية ".  

اجلورنال - بغداد: اعلنت �رصكة "رو�ص نفط" الرو�سية، توقيع اتفاقية 
ل�ستثمار وتطوير من�ساآت الغاز يف اقليم كرد�ستان.

بطر�سبورغ  منتدى  هام�ص  على  �سحفي،  موؤمتر  يف  ال�رصكة  وذكرت 
القت�سادي الدويل، انها "وقعت اتفاقية ل�ستثمار وتطوير حقول الغاز 
واملن�ساآت اخلا�سة بهذا القطاع". وبينت انه "بح�سب التفاقية �ستقوم 
الأطراف بو�سع خطة �ساملة لتطوير اأعمال الغاز يف املنطقة الكردية 
من جمهورية العراق، واأحد اأهم العنا�رص يف هذه اخلطة هو الت�سميم 

الأويل لبناء وت�سغيل خط اأنابيب الغاز يف كرد�ستان العراق".

دياىل، عن  بهرز مبحافظة  ناحية  البلدي يف  املجل�ص  اأعلن  اجلورنال:   - بغداد 
حفر مئات الآبار الرتوازية من قبل اهايل الناحية ملواجهة ازمة املياه اخلانقة، 
موؤكدا على �رصورة ايجاد حلول مو�سوعية لالزمة امل�ستمرة منذ �سنوات. وقال 
"ناحية  ،اإن  �سحفي  حديث   يف  ال�سامرائي  املطلب  عبد  بهرز  جمل�ص  رئي�ص 
بهرز،)6 كم جنوبي ب عقوبة(، تعاين من ازمة مياه خانقة مع حلول مو�سم ال�سيف 
ل�سباب متعددة ابرزها قلة املياه املتوفرة يف نهر خري�سان، �رصيان احلياة يف 
بهرز، واملغذي ال�سا�ص ملحطات ال�سالة، بال�سافة اىل ازمة الكهرباء امل�ستمرة 

منذ ا�سابيع". واأ�ساف ال�سامرائي،

روس السوداني
نفط

حفرالرافدين

بيانات

السعودية تستثني الشركات األلمانية من العطاءات الذهب يتراجع مع تلميح ترامب الحتمال استمرار المحادثات مع كوريا 
الحكومية

صندوق ثروة سيادي روسي يستهدف مشاريع بنية تحتية

تظل  لكنها  ال�سبت،   ، قليال  الذهب  اأ�سعار  انخف�ست   
ا�ستيعاب  مع  )الأون�سة(  لالأوقية  دولر   1300 فوق 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  اأن  عن  اأنباء  امل�ستثمرين 
قد  ال�سمالية  زعيم كوريا  اجتماعا مع  اإن  قال  ترامب 

ينعقد.
و تراجع �سعر الذهب يف املعامالت الفورية 0.1 باملئة 
اإىل 1303.34 دولر لالأوقية، لكنه يظل متجها �سوب 
الأكرب  هو  باملئة   0.9 ن�سبته  اأ�سبوعي  مك�سب  حتقيق 
منذ  اآذار. ويف وقت �سابق، بلغ املعدن اأعلى م�ستوى له 

يف ع�رصة اأيام عند 1307.80 دولر لالأوقية.

ت�سليم   الآجلة  الأمريكية  العقود  الذهب يف  �سعر  ونزل 
الت�سوية  عند  ليبلغ  باملئة   0.1 اأو  �سنتا   70 حزيران 

1303.70 دولر لالأوقية.
وقال فوؤاد رزاق زاده املحلل لدى فورك�ص.كوم ”متكن 
التي  املكا�سب  من  كبري  بجزء  الحتفاظ  من  الذهب 
للر�سائل  املتحدة  الوليات  تبادل  رغم  اأم�ص  حققها 
الت�ساحلية مع كوريا ال�سمالية من جديد، وهو ما عزز 

اأ�سواق الأ�سهم العاملية والدولر الأمريكي“.
اإن  باير  جوليو�ص  لدى  املحلل  مينكه  كرا�سنت  وقال 
اجتماع  تكتنف  التي  لل�سبابية  يكون  األ  املرجح  من 
الوليات املتحدة وكوريا ال�سمالية �سوى تاأثري موؤقت 
على الذهب الذي ي�ستخدم عادة كمالذ اآمن يف اأوقات 

القالقل.
الف�سة  انخف�ست  الأخرى،  النفي�سة  املعادن  بني  ومن 
0.6 باملئة يف املعامالت الفورية اإىل 16.53 دولر 
 0.4 ن�سبته  اأ�سبوعي  لتحقيق مك�سب  لالأوقية، متجهة 
ارتفع املعدن لأعلى م�ستوى  باملئة. ويف وقت �سابق 
دولر   16.70 عند  الأ���س��ب��وع  ون�سف  اأ���س��ب��وع  يف 

لالأوقية.
 ونزل البالتني 1.4 باملئة اإىل 896 دولرا لالأوقية، 

لكنه يظل مرتفعا 1.9 باملئة منذ بداية الأ�سبوع.
977.15 دولر  اإىل  0.3 باملئة  البالديوم  وانخف�ص 
لالأوقية، متجها �سوب ت�سجيل ارتفاع اأ�سبوعي ن�سبته 

1.7 باملئة.

الأمري حممد بن  ال�سعودي  العهد  اإن ويل  قالت جملة 
�سلمان اأ�سدر اأمرا باأل يتم تر�سية اأي عقود حكومية 
على �رصكات اأملانية بعد الآن، يف دللة على ا�ستمرار 

حالة الغ�سب من �سيا�سة برلني اخلارجية
اخلطوة  اإن  الأملانية  �سبيغل"  "دير  جملة  وقالت 
كربى  اأملانية  ب�رصكات  الأرجح  على  ال�رصر  �ستلحق 
مثل "�سيمن�ص" و"باير" و"داميلر" ل�سناعة ال�سيارات

العام  وال�سعودية،  اأملانيا  بني  العالقات  وتوترت 
الأمل��اين  اخلارجية  لوزير  ت�رصيحات  بعد  املا�سي 
يف  ال�سيا�سية  الأزم��ة  عن  غابرييل  زيغمار  اآن��ذاك 
لبنان على اإثرها ا�ستدعت اململكة �سفريها يف اأملانيا 
كبريا  جتاريا  �رصيكا  ال�سعودية  وتعترب  للت�ساور 
مليار   6.6 قيمته  ما  منها  ا�ستوردت  فقد  لأملانيا، 
ملكتب  وفقا   ،2017 يف  دولر(  مليار   7.7( ي��ورو 

الإح�ساءات الأملاين
نحو  قيمتها  بطلبية  املا�سي  العام  �سيمن�ص  وفازت 
غاز  توربينات  خم�سة  لت�سليم  دولر  مليون   400
ملحطة لإنتاج الكهرباء ت�سيد يف اململكة. وبعد فرتة 
ال�رصكة  من  طلبية  على  "داميلر"  ح�سلت  ق�سرية، 
 600 ل�رصاء  "�سابتكو"  اجلماعي  للنقل  ال�سعودية 
"مر�سيد�ص بنز �سيتارو" وقال رجل  حافلة من طراز 
الرعاية  قطاع  اإن  ال�سعودية  يف  بارز  اأملاين  اأعمال 
مبزيد  حاليا  ي�سعر  اخل�سو�ص  وجه  على  ال�سحية 
من التدقيق حني يتقدم بطلب للم�ساركة يف عطاءات 
�ستاأتي  اأي��ن  من  ي�ساألون:  "هم  واأ���س��اف:  �سعودية  

لديكم  هل  اأملانيا؟  يف  م�سنعة  هي  هل  املنتجات؟ 
اأملاين  هذا  يكون  اأن  ومبجرد  اأخرى؟  ت�سنيع  مواقع 
لتقدمي  اأملانية  طلبات  اأي  يرف�سون  فاإنهم  ال�سنع، 
التعقيب  "باير" و"�سيمن�ص" عن  عطاءات" وامتنعت 
"داميلر"  قالت  فيما  الأملانية،  ال�سحيفة  تقرير  على 

اإنها ل توؤكد التقرير واإن اأعمالها م�ستمرة
يف  ذك��رت  القت�سادية  "بلومربغ"  وكالة  وكانت 
اأبلغت بعدم جتديد بع�ص  اأن هيئات حكومية  مار�ص 

العقود غري ال�رصورية مع �رصكات اأملانية.

قال كرييل دميرتييف رئي�ص �سندوق ال�ستثمار املبا�رص 
الرو�سي ، اإن �سندوق الروة ال�سيادي يعتزم امل�ساركة 
يف ال�ستثمار مب�ساريع جديدة للبنية التحتية يف رو�سيا 
فالدميري  الرئي�ص  و�سعها  خطط  تنفيذ  يف  للم�ساعدة 
بوتني   وكان  الرابعة.  الرئا�سية  فرتته  بداية  يف  بوتني 
ا�سار اىل  اإنه يريد و�سع حتديث البنية التحتية املنهكة 
الرئا�سية  فرتته  اأولويات  �سمن  رو�سيا  يف  غالبيتها 
املمتدة بني 2018 و2024، يف اإطار ما ي�سفها باأنها 
م�ساع رامية لرفع م�ستوى املعي�سة ب�سكل كبري. وحتدث 
بوتني عن بناء طرق جديدة ومطارات اإقليمية وحتديث 
�سيليانوف  اأنطون  املالية  وزير  وقال  بحرية،  موانئ 
اخلمي�ص املقبل، اإن مو�سكو تعتزم اإن�ساء �سندوق خا�ص 
تبلغ  اأن  املتوقع  من   2024 حتى  امل�ساريع  لتمويل 

قيمته ثالثة تريليونات روبل )49 مليار دولر(.

املبا�رص  ال�ستثمار  �سندوق  اإن  دميرتييف  وا�ساف   
ثروة  �سناديق  ذلك  يف  مبا  �رصكائه،  وبع�ص  الرو�سي 
�سيادية من اآ�سيا وال�رصق الأو�سط، يخططون للم�ساركة 
�رصاء  تدر�ص  قد  ال�سناديق  اإن  وتابع   امل�رصوع.  يف 
وامل�ساركة  بالروبل،  مقومة  رو�سية  حملية  دين  اأدوات 
من  ج��زءا  متثل  حتتية  بنية  مب�ساريع  ال�ستثمار  يف 
يف  لرويرتز  دميرتييف  وقال  التحتية.  البنية  �سندوق 
مقابلة عدد من امل�ستثمرين قد ي�ستثمر يف هذه الأدوات 
لإن�ساء  احلكومة  تخطط  واأ���س��اف  بالروبل.  املقومة 
امل�ساريع  امل�سرتك يف  لال�ستثمار  بنية حتتية  �سندوق 
امل�ساريع  تلك  يف  و���رصك��اوؤن��ا  نحن  ن�ستثمر  ق��د   -
ب�ساأن  بعد  حمددة  مناق�سات  توجد  ل  اإنه  وقال  اأي�سا. 
امل�ستثمرون  ي�سرتيها  قد  التي  الرو�سية  ال�سندات  حجم 
الدين  �سوق  لتطوير  رو�سيا  �سعي  اإط��ار  يف  الأجانب، 
التي فر�ست لأول مرة  الغربية،  العقوبات  بعد  املحلية 

يف عام 2014.
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 تراجع املوؤ���رصان �ستاندرد اآند بورز 500 وداو جونز 
يف بور�س��ة وول �سرتي��ت ، ال�سب��ت، بع��د هب��وط حاد 
لأ�سع��ار النفط �سغ��ط على اأ�سه��م قط��اع الطاقة، لكن 
اخل�سائر كانت حم��دودة بف�سل مكا�سب اأ�سهم �رصكات 
�سناعة الرقائق والتجزئة وانخف�ص املوؤ�رص داو جونز 
ال�سناع��ي 58.67 نقط��ة اأو 0.24 باملئ��ة ليغلق عند 
24753.09 نقط��ة وتراج��ع املوؤ���رص �ستان��درد اآن��د 
ب��ورز 500 مبق��دار 6.43 نقط��ة اأو 0.24 باملئة اإىل 
2721.33 نقط��ة وارتف��ع املوؤ���رص نا�س��داك املجمع 
9.43 نقط��ة اأو 0.13 باملئة لينهي عند 7433.85 

نقطة

اأ�ساف��ت �رصكات الطاقة الأمريكي��ة اأكرب عدد اأ�سبوعي 
و�سه��ري من احلفارات النفطية منذ �سباط مع ا�ستمرار 
���رصكات احلف��ر يف الع��ودة اإىل ا�ستخ��راج اخل��ام م��ع 
ارتفاع اأ�سعاره اإىل اأعلى م�ستوياته منذ اأواخر 2014

واأعلن��ت �رصك��ة بيك��ر هي��وز خلدم��ات الطاق��ة - يف 
تقريره��ا الأ�سبوع��ي ال��ذي يحظ��ى مبتابع��ة وثيقة - 
اأن اإجم��ايل عدد احلف��ارات النفطية ارتف��ع مبقدار 15 
حف��ارة اإىل 859 حفارا يف الأ�سب��وع املنتهي يف 25 
اأي��ار، وهو اأعل��ى م�ستوى من��ذ اآذار 2015 وعلى مدى 
ال�سه��ر، زاد ع��دد من�س��ات احلف��ر 34 من�س��ة، م�سجال 
ثاين زيادة على التوايل بعد ارتفاعه بواقع 28 من�سة 
يف ني�س��ان واإجمايل ع��دد احلفارات النفطي��ة العاملة 
لالإنت��اج  اأويل  موؤ���رص  وه��و  املتح��دة،  الولي��ات  يف 
م�ستقب��ال، مرتف��ع كثريا ع��ن م�ستواه قبل ع��ام عندما 
بل��غ 722 حف��ارة م��ع قيام ���رصكات الطاق��ة بزيادة 
الإنتاج بالتوازي م��ع م�ساعي اأوبك خلف�ص الإمدادات 
العاملي��ة يف حماول��ة لال�ستفادة من �سع��ود الأ�سعار 
غ��ري اأن العقود الآجلة للخام الأمريكي انخف�ست بنحو 
3 دولرات اليوم اإىل حوايل 68 دولرا للربميل بعما 

قالت اأوبك ورو�سيا اإنهما تدر�سان زيادة الإنتاج
ويف وق��ت �ساب��ق ه��ذا الأ�سب��وع ج��رى ت��داول اخلام 
الأمريكي ف��وق 72 دولرا للربميل وهو اأعلى م�ستوى 

له منذ ت�رصين الثاين 2014

تع��رت اأ�سه��م منطق��ة الي��ورو لتنخف���ص عن��د الإغ��الق يف 
الوق��ت ال��ذي اأث��ار في��ه تزاي��د احتم��الت اإج��راء انتخابات 
مبكرة يف اإ�سبانيا خماوف �سيا�سية جديدة بني امل�ستثمرين 
الذي��ن قلق��وا بالفعل من خط��ط احلكوم��ة الإيطالية اجلديدة 
لزيادة الإنف��اق يف املوازنة.  وانخف�س��ت الأ�سهم الإ�سبانية 
والإيطالية كثريا مع ت�رصر البنوك يف جنوب منطقة اليورو، 
فيم��ا حقق��ت الأ�سهم وال�سن��دات الأملانية الت��ي تعترب مالذا 
اآمن��ا مكا�سب يف الوقت الذي �سحب فيه امل�ستثمرون الأموال 

من �سندات واأ�سهم دول جنوب منطقة اليورو. 


