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 مشروع خصخصة الكهرباء يعود للواجهة من جديد 
بين رفض شعبي واصرار حكومي 

رغم الوعود التي تكررت خالل ال�سنوات ال�سابقة  
يف  املتدهور  الكهربائي  التيار  و�سع  بتح�سني 

جتهيزه الغلب حمافظات العراق . 
التي  الكهرباء  اأزم��ة  حل  يف  احلكومة  وف�سلت   
املواطن  معاناة   من  وزادت  البالد  يف  تفاقمت 
اىل  ا�سارت  والتي  احل��رارة،  درج��ات  ارتفاع  مع 
)خ�سخ�سة  اجلباية  م�رشوع  بتطبيق  بدات  انها 
الكهرباء ( والتي جوبهت برف�ض �سعبي من اغلب 
املحافظات .  وقال الناطق الر�سمّي با�سم وزارة 
الكهرباء م�سعب املدر�ض ل�"اجلورنال"، يف وقت 
هو  امل�رشوع  من  اال�سا�سي  "هدف  اإن   ، �سابق 
التي تقدر ن�سبتها ب�65  ال�سائعات  الق�ساء على 

يف املئة من الطاقة املنتجة". 
واأ�ساف  باأن "جهات )مل ي�سمها ( حتاول عرقلة 
هذا امل�رشوع بعد ان ت�رشرت م�ساحلهم وبدءوا 
ان  ح��ني  يف   ، اخل�سخ�سة  �سد  ت��روي��ج  بحملة 
اثبت جناحه من خالل حتقيق خطوط  امل�رشوع 

انتاج كثرية يف بغداد وباقي املحافظات " 
الطاقة   من  واط  بالكيلو  الكهرباء  وزارة  وتزود 
اإىل  اال�ستهالك  يرتفع  وعندما  دنانري  ب�سعر10 
ثّم  ديناراً،   20 ال�سعر  ي�سبح  واط  كيلو   1500
يرتفع اإىل 40 ديناراً عند و�سول اال�ستهالك اإىل 
األفي وحدة. وقال اخلبري االقت�ساد �سامل البياتي 
مل�سكلة  ح��ال  لي�ست  الكهرباء  "خ�سخ�سة  ان 
 13 ال�  مدار  على  نعانيها  والتي  الطاقة  نق�ض 
ُقدمت كحل مل�سكلة  ال�سابقة، واخل�سخ�سة  عامًا 
الوزارة التي تدعي انها تعاين قلة اجلباية وعدم 
فان  ثم  وم��ن  باال�ستهالك،  املواطنني  اهتمام 
عدم  و�سط  امتامه  ميكن  ال  اال�ستهالك  تر�سيد 
وجود للطاقة من اال�سا�ض حتى نتمكن من و�سع 
برامج حقيقية لرت�سيد اال�ستهالك وعلى احلكومة 
جميع  تغطية  يكفي  الن��ت��اج  بحل   ، تفكر  ان 

املحافظات بال ا�ستثناء . 
"املواطن  ان    ،" ل�"اجلورنال  البياتي  وا�ساف 
اوقات  يف  عليها  يح�سل  لكونه  الطاقة  ير�سد  ال 
جميع  ت�سغيل  اىل  ي�سطر  ث��م  وم��ن  حم���دودة، 
االجهزة املنزلية ، والوزراة تعتقد ان رفع اال�سعار 
يجرب على الرت�سيد االجباري ، بينما اال�سعار غري 
منطقية وت�سع املواطنني يف م�ستويات معا�سية 
غري مت�ساوية وعدم االمكانية يف دفع اال�سعار". 

"رفع اال�سعار لي�ض تر�سيدا للكهرباء  ان   وتابع  
بل اجبار املواطن على دفع مبالغ مالية مقابل 
بداًل عن  وال��وزارة   ، الطاقة  �سد حاجته من  عدم 
الكهربائي  االنتاج  م�سكلة عدم كفاية  معاجلتها 
وتوفري  وان��ت��اج  نقل  يف  الفني  اخللل  وحت��دي��د 
من  كبرية  ن�سبة  و�سياع   ، الكهربائية  الطاقة 
الطاقة من خالل الهدر، بل و�سعت التق�سري على 
املواطن لكونه ال يدفع جباية الكهرباء يف مقابل 
حماولة  يف  ال����دوالرات  م��ن  امل��ل��ي��ارات  �سياع 

اعرتف  الوزراء  ورئي�ض   ، الطاقة  ا�سالح وتوفري 
و�سياع  ال���وزارات  يف  كبريا  ف�ساد  هناك  ب��ان 
اىل  م�سريا  الطاقة،  لتوفري  امل�ساريع  من  الكثري 
مع  اجلباية  ملف  ادارة  خ�سخ�ست  ال��وزارة  ان 
القطاع اخلا�ض ولي�ض خ�سخ�سة توفري الطاقة ".
زاهر  النيابية  والطاقة  النفط  جلنة  ع�سو  واكد 
زيادة  على  عملت  الكهرباء  وزارة  اأن  العبادي 
ونقل  ب��غ��داد  م��ن  مناطق  يف  القطع  ���س��اع��ات 
مب�رشوع  م�سمولة  اأخ���رى  مناطق  اإىل  الطاقة 
�ستعمل  جلنته  ب���اأن  م��ه��دداً  “اخل�سخ�سة”، 
عدم  ح��ال  يف  جديدة”  “اإجراءات  اتخاذ  على 
العبادي   وق��ال  امل�����رشوع  بهذا  ال���وزارة  تريث 
اإن كمية  اإن وزارة الكهرباء تقول  ل�"اجلورنال"، 
هي  للمناطق  املخ�س�سة  الكهربائية  الطاقة 
تر�سيد  اىل  املواطنون  ب��ادر  حني  لكن  نف�سها، 
وال��ع��دادات  اخل�سخ�سة  خ��الل  من  اال�ستهالك 
املربمج”،  القطع  �ساعات  انخف�ست  الذكية 

وعليها  �سحيح  غ��ري  ال��ك��الم  “هذا  اأن  مبينًا 
وزارة  اأن  واأ���س��اف  تفعل  ما  خطورة  تعي  اأن 
اال�ستثماري  مل�رشوعها  الرتويج  وبغية  الكهرباء 
و�سعيًا منها الإجناحه عملت على زيادة �ساعات 
الطاقة  ونقلت  العا�سمة  من  مناطق  يف  القطع 
اأن  عاداً   ، بالعدادات  م�سمولة  اأخرى  مناطق  اإىل 
نف�سها  اإظهار  الوزارة  ملحاولة  هو  االأ�سلوب  هذا 
ناجحة  جتربتها  باأن  النواب  وجمل�ض  للمواطن 
للكهرباء  الفعلية  حاجتنا  اأن  العبادي،  واأو�سح 
هو  فعليا  موجود  وما  واط  ميغا  األ��ف   20 هي 
14 الف ميغا واط بعجز يقارب ال�ستة اآالف ميغا 
ورمبا اكرث، مت�سائاًل كيف تريد الكهرباء اأن تعد 
خلل  ولديها  يوميا  �ساعة   24 الطاقة  بتجهيز 
وهي  اخلطوط  لتهالك  نتيجة  والنقل  باالنتاج 

بحاجة اإىل اإدامة وتبديل. 
وزارة  جتربة  اأن  اإىل  الطاقة  جلنة  ع�سو  واأ�سار 
لكنها  االأمام  اإىل  الهروب  حماولة  هي  الكهرباء 

بني  م��ا  ت�����س��ادم  هنالك  و�سيكون  تنجح  ل��ن 
الطاقة  بتوزيع  يقومون  ال��ذي��ن  امل�ستثمرين 
من  املواطنني  وبني  جهة  من  االأم��وال  وجباية 
متابعًا  ال�سيف،  ف�سل  اقرتاب  مع  خا�سة  جهة 
الأكرث  ر�سمية  بكتب  ال��وزارة  خاطبت  اللجنة  اأن 
بق�سية  الرتيث  ب�رشورة  عليهم  واأكدنا  مرة  من 
نتائج  اإىل  الو�سول  عدم  حال  ويف  اخل�سخ�سة، 

ف�سنعمل على اتخاذ اإجراءات جديدة.
على  الثالثاء،  وا���س��ط،  حمافظة  جمل�ض  �سوت 
قرار يت�سمن رف�ض م�رشوع اجلباية )خ�سخ�سة 
اإىل  واجلباية  اخلدمة  م�رشوع  واإحالة  الكهرباء( 
هيئة النزاهة، واإقامة دعوى ق�سائية �سد وزارة 

الكهرباء و�رشكة جباية اأجور الكهرباء
عقد  وا���س��ط  حمافظة  جمل�ض  اإن  م�سدر  وق��ال 
الكهرباء  ت��ردي  مو�سوع  فيها  ناق�ض  جل�سة 
اإيفاء  ع��دم  واأي�سا  املحافظة  يف  ع��ام  ب�سكل 
الكهرباء  بتوفري  بالتزاماتها  اخل�سخ�سة  �رشكة 

املجل�ض  اأن  واأ�ساف،  للمواطنني  اخلدمة  وتقدمي 
م�رشوع  رف�ض  على  يت�سمن  ق��رار  على  �سوت 
اجلباية واخلدمة )اخل�سخ�سة( من جديد واإقامة 
و�رشكة  الكهرباء  وزارة  �سد  ق�سائية  دع��وى 
قراره  بتنفيذ  وا�سط  حمافظ  واإل��زام  اخل�سخ�سة 
باإعطاء ال�رشكة املنفذة للم�رشوع مدة 48 �ساعة 
يت�سمن  القرار  اأن  واأو�سح،  املحافظة.   ملغادرة 
املحافظ  مع  بالتعاون  وا�سط  �رشطة  قائد  اإلزام 
بتطبيق القرار، كذلك اإحالة ملف م�رشوع اخلدمة 
اإىل النزاهة واإعادة  واجلباية يف حمافظة وا�سط 
اجلباية  بعمليات  اخل��ا���س��ة  ال�سجالت  ك��اف��ة 
وغريها من املواد التي ا�ستلمت من كهرباء وا�سط
يف  كبريا  انخفا�سا  املا�سية  االأي��ام  و�سهدت 
تزويد الطاقة الكهربائية للمواطنني، ما دعا عدد 
ووا�سط  كربالء  حمافظة  بينها  املحافظات  من 
اىل اخلروج بتظاهرات كبرية احتجاجا على �سوء 

التزويد.

بغداد – فادية حكمت 

بغداد تنجز المجمع السكني الخاص 
بمنتسبي النفط

القاهرة "أرخص مدينة" 
في العالم

البورصة تواصل انخفاضها في ثاني 
جلسات االسبوع

العراق يشكل افضل ارضية 
للصادرات واالستثمار

باأعمال  املبا�رشة  الثالثاء، عن  بغداد،  ا�ستثمار  هيئة  اعلنت   : – بغداد  اجلورنال 
وحدة   453 �سي�سم  الذي  النفط  وزارة  مبنت�سبي  اخلا�ض  ال�سكني  املجمع  تنفيذ 
�سكنية. وقال رئي�ض الهيئة �ساكر الزاملي اإن "ال�رشكة كانت قد منحت خالل العام 
جممع  ان�ساء  اجل  من  املقاوالت  �رشكات  احدى  اىل  ا�ستثمارية  اجازة  املا�سي، 
�سكني متكامل اخلدمات تابع ملنت�سبي �رشكة ت�سويق النفط )�سومو( مبنطقة �سارع 
النفطي" وا�ساف  القطاع  املالئم ملوظفي  ال�سكن  توفري  بغية  بغداد  فل�سطني يف 
الزاملي، اأن "ال�رشكة �رشعت باالعمال التح�سريية للم�رشوع التي تت�سمن  تنظيف 

املوقع واالنتهاء من اجراءات فح�ض الرتبة واعمال دق الركائز التجريبية، 

مركزا   77 وي�سمل  ال�سوي�رشي،  اإ�ض"  بي  "يو  بنك  يعده  �سنوي  ت�سنيف  اأظهر 
العام،  يف  كربى  مدينة  اأغلى  تظل  ال�سوي�رشية  زيوريخ  اأن  الثالثاء  ح�رشيا، 
مدينة  تعترب  التي  الدرا�سة،  وت�سري  االأرخ�ض.  القاهرة هي  امل�رشية  والعا�سمة 
يف  �رشائية  قوة  اأف�سل  متثل  اأجنلو�ض  لو�ض  اأن  اإىل  القيا�ض،  قاعدة  نيويورك 
ي�ستطيع  مما  اأك��رث  ���رشاء  ي�ستطيعون  ف�سكانها  االأج��ر،  متو�سط  للعامل  العامل 
�سكان نيويورك �رشاءه مبقدار الربع. لكن مع اأخذ ارتفاع االأجور يف زيوريخ يف 
القوة  اأجنلو�ض من حيث  لو�ض  بعد  الثانية  املرتبة  �سكانها يف  ياأتي  احل�سبان، 

ال�رشائية، وتاأتي نيويورك يف املرتبة العا�رشة ولندن رقم 23. 

جل�سات  ثاين  يف  انخفا�سها  البور�سة  وا�سلت  بغداد:   - اجلورنال 
بن�سبة  منخف�سة  اليوم  تعامالت  نهاية  يف  اغلقت  حيث  اال�سبوع، 
 16 انخفا�ض  املوؤ�رش  اداء  على  واأثر  نقطة.   594.27 عند   ،%0.61
اأ�سهم  تلته   ،%14.29 ب�  املايل  للتحويل  النور  اأ�سهم  تقدمها  �سهم، 
�سد املو�سل ال�سياحية ب� 9.39%. باملقابل ارتفعت 4 اأ�سهم، تقدمها 
اأ�سهم امل�رشف املتحد ب� 5.88%، تاله اأ�سهم ت�سنيع وت�سويق التمور 
الثالثاء، 1 مليار �سهم، بقيمة بلغت  ب� 2.48%. وبلغ حجم تداوالت 

407 مليون دينار.

اجلورنال - بغداد: اعترب ال�سفري االيراين يف بغداد، الثالثاء،  العراق بانه 
االقت�ساديني  النا�سطني  وا�ستثمارات  ل�سادرات  ار�سية  اف�سل  ي�سكل 
االيرانيني. جاء ذلك خالل اجتماع فريق العمل للتن�سيق االقت�سادي بني 
ايران والعراق املنعقد يف بغداد، حيث ا�سار ال�سفري االيراين اىل احلاجة 
الجراء الت�سهيالت الالزمة من قبل االجهزة التنفيذية املعنية من اجل 
زيادة ال�سادرات االيرانية اىل العراق. ونوه اىل التجربة الناجحة اليجاد 
منطقة اروند االقت�سادية احلرة يف تعزيز التبادل التجاري بني البلدين، 

وا�ساف، 

اللعيبياستثمار ايران : الرافدين

بيانات

اللجنة االقتصادية الوزارية توافق على تحالف شركات من 4 دول يستهدف مشروعات بطاريات كبرى في آسيا 
تنفيذ النظام المصرفي الشامل

لبنان يبدأ التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله

بني  م�سرتك  م�رشوع  مع  اليابانية  جريا  حتالفت   -
لتطوير  اأ�سرتالية  و�رشكة  واأملانيا  املتحدة  الواليات 
مبا  الهادي،  واملحيط  اآ�سيا  يف  بطاريات  م�رشوعات 
�سوقا  م�ستهدفة  العامل،  م�ستوى  على  االأك��رب  ذلك  يف 
ال��دوالرات يف  قيمتها ملليارات  اأن ت�سل  املتوقع  من 
جمال  يف  كبريا  تقدما  اخلطوة  هذه  ومتثل   .2022
م�سرتك  م�رشوع  وهي  جريا،  ل�رشكة  النظيفة  الطاقة 
ت�سوبو  و�رشكة  الكهربائية  للطاقة  طوكيو  �رشكة  بني 
امل�سال  الطبيعي  للغاز  م�سرت  اأكرب  الكهربائية  للطاقة 
ومبوجب  عامليا.   الفحم  جتار  اأكرب  واأح��د  العامل  يف 

مع  الطاقة  لتخزين  م�رشوعات  ج��ريا  مت��ول  اخلطة، 
املتجددة،  الطاقة  لتطوير  االأ�سرتالية  ليون  جمموعة 
اإيه. بني  م�سرتك  م�رشوع  وهي  فلوان�ض،  توفر  بينما 
االأملانية،  و�سيمن�ض  للطاقة  االأمريكية  كورب  اإي.اإ�ض 
على  اأوال  ال�رشكات  و�سرتكز  البطاريات.  تكنولوجيا 
ال�سم�سية، من املتوقع  بطاريات لثالث مزارع للطاقة 
دوالر  مليار   1.5 اإىل  االإجمالية  تكلفتها  ت�سل  اأن 
ليون  جمموعة  تخطط  دوالر(،  مليار   1.1( اأ�سرتايل 

لت�سييدها يف اأ�سرتاليا.
وعلى م�ستوى العامل من املتوقع اأن ي�سل الطلب على 
تتجاوز  بقيمة  جيجاوات   28 اإىل  املرافق  بطاريات 
 2 من  ارتفاعا   2022 عام  بحلول  دوالر  مليار   15

 2017 يف  الكهرباء  اإم��داد  �رشكات  من  جيجاوات 
ح�سب تقديرات فلوان�ض واآخرين.

وتلعب البطاريات دورا حيويا يف احلفاظ على ا�ستقرار 
ال�سبكة بتحقيق توازن بني العر�ض والطلب لدقائق اأو 
اأو  الرياح  �ساعات قليلة حني يحدث تذبذب يف طاقة 
الطاقة ال�سم�سية، وميكن اأن تغني عن حمطات الكهرباء 

املكلفة التي قد ت�ستخدم ل�ساعات قليلة فقط كل يوم.
يف  ليون  ل�رشكة  التابع  ريفرالند  م�رشوع  و�سي�سبح 
اأكرب بطارية يف العامل بطاقة تخزين  اأ�سرتاليا  جنوب 
ت�سال  بطارية  على  متفوقا  �ساعة،  ميجاوات   400
�ساعة  ميجاوات   129 طاقتها  والبالغة  حاليا  االأكرب 

والتي توجد اأي�سا يف جنوب اأ�سرتاليا.

ال14  الوزارية يف جل�ستها  االقت�سادية  ال�سوؤون  قررت جلنة 
برئا�سة وزير التخطيط �سلمان اجلميلي والتي عقدت الثالثاء، 
�رشكة  مع  بالتعاقد  الرافدين  م�رشف  قيام  على  املوافقة 
اللجنة  . وذكرت  ال�سامل  النظام امل�رشيف  لتنفيذ  متخ�س�سة 
يف بيان، ان “اجراء التعاقد مع �رشكات متخ�س�سة �سي�رشي 
 ، احلكومية  امل�سارف  وباقي  اي�سا  الر�سيد  م�رشف  على 
بهدف النهو�ض بالقطاع امل�رشيف احلكومي، من خالل تقليل 
احللقات الزائدة وحت�سني م�ستوى اخلدمات امل�رشفية املقدمة 
مدير  واو�سحت  العمل”.  مفا�سل  جميع  امتتة  عرب  للزبائن 
عام م�رشف الرافدين خلود اال�سدي التي �سيفتها اللجنة ان 
“كلفة تتفيذ النظام امل�رشيف ال�سامل مل�رشف الرافدين تبلغ 
16 مليون دوالر ومبدة اجناز تبلغ 700 يوم متوقعة ان ُينجز 
، موؤكدة  العام املقبل 2019  الن�سف االول من  امل�رشوع يف 
ببالد  ويليق  متميزا  �سيكون  النظام  لهذا  وفقا  “امل�رشف  ان 
ان   ، االقت�سادية  ال�سوؤون  بيان جلنة  ذكر  و  الرافدين” . كما 
املقاولني  طلبات  درا�سة  جلنة  تو�سيات  على  وافقت  اللجنة 
�رشير   200 �سعة  العام  النهروان  م�ست�سفى  م�رشوع  لتتفيذ 
وتبلغ   ، �سهرا   36 تبلغ  اجناز  ومبدة  دينار  مليار   75 بكلفة 
ن�سبة االجناز يف امل�ست�سفى حاليا 20% . وا�ساف ان اللجنة 
وافقت اي�سا على ادراج املمر الثاين جل�رش )بتة( يف حمافظة 
بابل �سمن جداول املوازنة اال�ستثمارية للعام احلايل 2018 
يف  وم�ساهمته  املحافظة  البناء  امل�رشوع  هذا  الهمية  وذلك 
ال�سوؤون  جلنة  قررت  كما   .. فيها  املرورية  االختناقات  فك 
م�ست�سفى  ان�ساء  مقاولة  احتياطي  ن�سبة  زيادة.  االقت�سادية 
�سعة 50 �رشير يف ناحية احل�سينية مبحافظة كربالء املقد�سة 

كامريات  ون�سب  جتهيز  م�رشوع  ا�ستثناء  اللجنة  قررت  و   .
رقم  الديواين  االمر  تو�سيات  املثنى من  مراقبة يف حمافظة 
30 ل�سنة 2015 على ان تتعهد حكومة املثنى املحلية بتوفري 
املبالغ الالزمة لتمويل هذا امل�رشوع . وح�رش االجتماع وزراء 
ال�سناعة والنفط والزراعة ، ف�سال عن حمافظ البنك املركزي 
وزارات  ووكالء  لال�ستثمار  الوطنية  الهياأة  ورئي�ض  العراقي 
عام  مدير  االجتماع  و�سيف   ، والتجارة  واملالية  التخطيط 
ازهار  الدكتورة  التخطيط  وزارة  يف  احلكومية  العقود  دائرة 

ح�سني .

للنفط  احتياطيات  اأول  عن  التنقيب  لبنان  ب��داأ 
والغاز بعد اأن منحت ال�سلطات موافقتها على خطة 
واإيني  الفرن�سية  توتال  ي�سم  كون�سورتيوم  قدمها 

االإيطالية ونوفاتك الرو�سية.
اإن  خليل  اأب��ي  �سيزار  واملياه  الطاقة  وزي��ر  وق��ال 
ال�سلطات،  موافقة  على  احل�سول  بعد  بداأ  التنقيب 
ثانية  جولة  يد�سن  اأن  يف  ياأمل  لبنان  ان  م�سيفا 
 2018 بنهاية  والغاز  النفط  عن  البحري  للتنقيب 

اأو اأوائل 2019.
ووقع لبنان  يف �سباط اأوىل اتفاقياته ال�ستك�ساف 
4 و9  واإنتاج النفط والغاز البحري يف املنطقتني 
ي�سم  كون�سورتيوم  مع  اللبناين  ال�ساحل  قبالة 

توتال واإيني ونوفاتك.
�سي�ستمر  املنطقتني  يف  التنقيب  اإن  خليل  وق��ال 

ملدة ت�سل اإىل ثالث �سنوات ومن املتوقع حفر اأول 
االإدارات  جميع  تقدم  اأن  �رشيطة   2019 يف  بئر 
يف  ال��الزم��ة  والت�ساريح  الرتاخي�ض  احلكومية 

املوعد ودون تاأخري.
وي�سغل خليل من�سب وزير الطاقة منذ كانون االأول 
2016 وهو حاليا قائم باأعمال الوزير الأن رئي�ض 
الوزراء املر�سح �سعد احلريري مل ي�سكل بعد حكومة 
عقب االنتخابات الربملانية التي اأُجريت يف 6 اأيار.
االحتياطيات  لبنان  يعرف  لن  احلفر  يبداأ  وحتي 
االآب���ار  اإن  خليل  وق���ال  م��ي��اه��ه.  يف  ال��ك��ام��ن��ة 
بها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  �سُتحفر  اال�ستك�سافية 
اإمكانية عالية الكت�ساف كميات جتارية بناء على 

الدرا�سات ال�سيزمية.
اإنه  خليل  اأبي  �سيزار  اللبناين  الطاقة  وزير  وقال 
 9 امتياز  منطقة  يف  كامل  تنقيب  هناك  �سيكون 

البحرية . 
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  ارتف��ع �سعر قمح   متوز يف �سيكاجو اثنني باملئة اإىل 
5.54 دوالر للبو�س��ل    الثالث��اء بفع��ل بواعث القلق 
م��ن طق�ض �س��يء ملحا�سي��ل البحر االأ�س��ود والواليات 
املتح��دة ومناط��ق اأخرى. وق��ال متعامل��ون اإن هناك 
خم��اوف من اأن اجلفاف يف رو�سيا ق��د يقل�ض فائ�ض 
القمح املخ�س�ض للت�سدير هناك ف�سال عن بواعث قلق 
بخ�سو�ض املحا�سي��ل يف م�سدرين كبار اآخرين مثل 

ا�سرتاليا وكندا.

بلغ اليورو اأدنى م�ست��وى يف �ستة اأ�سهر ون�سف ال�سهر 
الثالثاء، منخف�سا لليوم الثالث على التوايل يف الوقت 
ال��ذي ت�سه��د فيه اأ�س��واق ال�سن��دات االإيطالي��ة عمليات 
بي��ع ج��راء تنام��ي املخ��اوف ال�سيا�سي��ة هن��اك مم��ا 
يدفع امل�ستثمرين للتخل��ي عن العملة املوحدة.وو�سع 
الرئي���ض االإيطايل الب��الد على م�سار اإج��راء انتخابات 
مبك��رة ي��وم بتعيين��ه م�س��وؤوال �سابقا ب�سن��دوق النقد 
الدويل كرئي�ض موؤق��ت للحكومة مع تكليفه بالتخطيط 

الإجراء انتخابات مبكرة واإقرار املوازنة القادمة
واالأ�س��واق املالية ي�ساورها القلق ب�س��اأن االنتخابات، 
الت��ي ق��د جُت��رى يف اأغ�سط���ض اآب وق��د تك��ون اأ�سب��ه 
با�ستفت��اء عل��ى دور اإيطالي��ا يف االحت��اد االأوروب��ي 
ومنطق��ة اليورو ورمبا تعزز موق��ف االأحزاب امل�سككة 

يف اليورو اأكرث
وانخف���ض الي��ورو مل��ا دون 1.16 دوالر للمرة االأوىل 
يف �ست��ة اأ�سهر ون�س��ف ال�سهر يوم الثالث��اء، مرتاجعا 

0.3 باملئة.
 ومقاب��ل الفرن��ك ال�سوي���رشي انخف�ض الي��ورو بنف�ض 

الن�سبة اإىل 1.1528 فرنك
وتراج��ع اليورو م��ا يزيد على اأربع��ة باملئة منذ بداية 
ال�سه��ر وهو ب�س��دد ت�سجيل اأكرب انخفا���ض �سهري يف 
اأكرث من ثالث �سنوات وفقا لبيانات توم�سون رويرتز.

قال��ت احت��اد م�سدرين كب��ري اإن �س��ادرات الهند ق��د ترتفع 
%20 يف ال�سنة املالية احلالية التي تنتهي يف اآذار 2019 

لتبلغ نحو 350 مليار دوالر
وق��ال جاني�ض جوبتا رئي�ض احتاد �رشكات الت�سدير الهندية 
اإنه ياأم��ل يف اأن تنخرط الهند بفعالية مع الواليات املتحدة 

حلماية م�سالح ال�سناعة املحلية
واأ�س��اف جوبت��ا اأن حت��رك البن��ك املرك��زي حلظ��ر اأدوات 
التعه��د  خطاب��ات  مث��ل  التج��ارة  يف  ت�ستخ��دم  ائتماني��ة 
وخطاب��ات امل�سان��دة بعد عملية احتي��ال مبلياري دوالر يف 
بن��ك تديره الدولة زاد تكلفة التموي��ل على �رشكات الت�سدير 

بني واحد وثالثة باملئة.


