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 خبراء : 5 ماليين سائح يدخل العراق سنويا وتنشيط السياحة خطط بال تنفيذ 
يعاين العراق من ظروف اقت�سادية  �سعبة ب�سبب 
اعتماده على املورد الوحيد يف متويل ميزانيته اال 
بامتياز،   ريعيا  بلدا  جعله  ما  النفطي  املورد  وهو 
اهملت  االقت�سادية  اال�سرتاتيجية  اخلطط  ك��ون 
اخرى    قطاعات  تعو�سها   التي   املالية  امل��وارد 

اهمها القطاع ال�سياحي يف  العراق.
ببيئة  تتميز  التي  املحافظات  ا�ستغالل  عدم  ان 
واالث��اري��ة  الدينية  ك��امل��دن  متنوعة  �سياحية 
والطبيعية  لكن ما ميكن ان ي�ستغل منها يف مدن 
اىل  ويوؤ�س�س  متقدمة  ن�سبا  يحقق  ان  ميكن  اخرى 
واالقت�سادي،  االمني  اال�ستقرار  عامل  ا�ساعة 
من  يعاين  ال��ذي  اخل��ا���س  القطاع  دور  وتفعيل 
املوؤ�س�سات  مع  والتن�سيق  االدارة  وفقر  اخلمول 
ماليني  و���س��ي��اع  ال�����س��ي��اح��ة  ب�����س��وؤون  املعنية 

الدوالرات �سنويا. 
العزاوي،  جميد  ال�سياحي  ال�سان  يف  اخلبري  وقال 
منتجعات  تكون  ان  ت�سلح  كثرية  "مواقع  اأن 
�سياحية ومدن العاب كبرية اهملت ومل يلتفت اليها 
واحلبانية  كربالء  يف  ال��رزازة  بحرية  ومنها  احد، 
ومناطق اآثارية اخرى حتولت اىل مناطق مهجورة 
املطاعم  اختفت  ان  بعد  االآث��ار،  ل�رساق  وجاذبة 

واملقاهي". 
ان  ل�"اجلورنال"،   ت�رسيح  يف  العزاوي  وا�ساف 
للرتفيه  واأم��اك��ن  �سياحية  فنادق  وج��ود  "عدم 
االأماكن  لتلك  ال�سياحية  القيمة  تعزز  ان  ميكن 
وقابل  كبري  ب�سكل  منها  اال�ستفادة  ميكن  التي 
ان  كما  لها،  داعمة  اخ��رى  م�ساريع  اىل  للتو�سع 
اخلدمات  وجود  اىل  تفتقد  االآثارية  املواقع  اغلب 
والطرق التي ميكن اأن ت�سهل ال�سياحة فيها، وكذلك 
وكركوك  قار  وذي  والب�رسة  كبغداد  املدن  باقي 
�سعف  من  تعاين  االأخ��رى  فهي  ووا�سط  ومي�سان 
ال�سياحة  ان  برغم  ال�سياحة  م�ساريع  انعدام يف  او 
اقت�ساديا وميكن اال�ستفادة منها يف تقوية  مدرة 

االقت�ساد الوطني ". 
لل�سياحة  التحتية  البنى  م�ستوى  "تردي  ان  وتابع 
من  بالرغم  العراقية،  املدن  جميع  يف  عام  ب�سكل 
اجلغرافية  وتنوع  واملناخ  الطبيعية  البيئة  توفر 
التي ميكن ان جتذب ال�سائح العربي واالجنبي، لكن 
قاعدة  لتطوير  كربى  م�ساريع  تنفيذ  يف  الق�سور 
البنى التحتية التي ت�سمل تاأهيل املناطق االآثارية 
فنادق  �سبكة  وبناء  االأ���س��واق  وتطوير  والرتاثية 
توفري  اىل  ا�سافة  ومتنزهات،  ومطاعم  حديثة 
عمل  وتنظيم  الطرق  و�سبكات  ال�سحية  اخلدمات 
للوافدين،  االج��راءات  وت�سهيل  ال�سياحة  �رسكات 
حلول  اىل  حتتاج  التي  ال�سياحة  تراجع  اىل  ادت 
املوؤ�س�سات  بني  العالقة  تنظيم  واإع���ادة  جذرية 
تعمل  التي  اخلا�س  القطاع  و�رسكات  احلكومية 
على  يقت�رس  حمدود  وب�سكل  ذاتية  بجهود  حاليا 

ال�سياحة الدينية فقط". 
املجاميع  ل��دائ��رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ق��ال  وب����دوره 
اإن  الزيدي   حممود  الثقافة  وزارة  يف  ال�سياحية 

كل  يف  تعمل  جمازة  �رسكة   700 ميتلك  "العراق 
ان  العامل، ومنها ما يوجد يف �سوريا، مبينا  دول 
العراق يدخله نحو 5 ماليني �سائح �سنويًا ، اي ان 
خم�سة  من  يقرب  مبا  تقدر  امل�ستح�سلة  االيرادات 

مليارات دوالر". 
اأن  "اجلورنال"،  ل�  ت�رسيح  يف  الزيدي  واأ�ساف  
تقدر مدخوالت كل  لل�سياحة  العاملية  "احل�سابات 
�سخم  رقم  لدينا  يكون  وبهذا  دوالر،  باألف  �سائح 
الو�سع االمني  ال�سياحة، م�سريا اىل ان  ملدخوالت 
العراق  يف  ال�سياحة  على  بظالله  القى  املتقلب، 
وبعد انتهاء معارك حترير املو�سل وا�سفاء �سفة 
هناك  �سيكون  االمني  اال�ستقرار  وحتقيق  ال�سالم 
ارتفاع بن�سب ال�سائحني وحتقيق ايرادات مالية ".

على  عملت  ال�سياحة  "هيئة  ان  ال��زي��دي  وتابع 
لزيارة  ال���زوار  دخ��ول  ام��ام  االج����راءات  تبي�سط 

العتبات املقد�سة لكوننا منلك �سياحة دينية جيدة 
تكون  كاأن  تطويرها،  اىل  نطمح  اننا  اال  ومنتع�سة 
لها �سمة الدخول والطريان، وهناك حركة متزايدة 
املعوقات  اهم  ان  اىل  النظر  الفتًا  زيارتها،  على 
الق�سور  ه��ي  ال��ع��راق  يف  ال�سياحة  ت��واج��ه  التي 
العام  اجل��و  تفهم  يف  وال�سعف  التحتية  بالبنى 
االجنبي  ال�سائح  مع  التعامل  وطبيعة  لل�سياحة 
وهذا ال�سعف هو الفهم املجتمعي لطبيعة ال�سياحة 
تقدمي  طريقة  يف  العاملي  بالركب  يلتحق  حتى 

اخلدمة ال�سياحية " .
وم�ستقرة  منتع�سة  االقليم  يف  "ال�سياحة  ان  وبني 
يتمتع  االقليم  الن  واجلنوب،  الو�سط  عن  وتختلف 
البنى  واكتمال  وال�سيا�سي  االمني  باال�ستقرار 
ال�سياحة،  عمل  يف  اال�سا�س  تعد  التي  التحتية 
ال�سياحية  املجاميع  دائ��رة  خ��الل  وم��ن  واملركز 

والهيئات  ال�رسكات  مع  الكامل  بالتن�سيق  يقوم 
ال�سعاب  كل  تذليل  على  كرد�ستان  يف  ال�سياحية 
ال�سياحة يف االقليم واملركز، م�سريا  امام �رسكات 
اىل ان العمل م�ستمر لتوحيد الروؤى وتطوير العمل 

يف كرد�ستان واملركز" .
ومن جانبه قال ال�سحفي اأحمد التميمي، اإنه "من 
املمكن اأن يتطور القطاع ال�سياحي يف البالد ب�سبب 
انفتاح املجتمع العراقي على العامل اخلارجي، من 
اجلوار،  دول  اإىل  وال�سفر  االت�ساالت  ثورة  خالل 
وهو االأمر الذي يدفع املجتمع العراقي اإىل البحث 

عن االختالط مع ال�سياح االأجانب".
احلكومة  ت��ويل  اأن  ���رسورة  على  التميمي،  واك��د 
االأثرية  ال�سياحة  بقطاع  اأكرب  اهتمامًا  العراقية 
كرد�ستان  اإقليم  جتربة  من  م�ستفيدة  والطبيعية، 
ال�سياحية".  "يف االهتمام بتطوير مرافقها  العراق 

يف  اال�ستثمار  ح��ال  "يف  اأن  م�ستطرداً  ويكمل 
الكثري  �سيحل  فاإنه  العراق،  يف  ال�سياحة  قطاع 
ملا  وذلك  البطالة،  واأهمها  الداخلية  م�سكالته  من 
فر�س  خلق  عن  ف�ساًل  اأجنبية،  عملة  من  جتنيه 

عمل جلي�س ال�سباب العاطلني".
مبحافظاته  العراق  كرد�ستان  اإقليم  وي�ستقطب 
من  العديد  وده��وك،  وال�سليمانية  اأربيل  الثالث، 
اأغلب  ق�ساء  يف�سلون  الذين  االأج��ان��ب،  ال�سيح 
واحتوائه  الن�سبي  االأم��ن  ب�سبب  فيه  اإجازاتهم 
ال�سياحية  وامل��راف��ق  امل�سايف  من  العديد  على 
"قلعة  زي��ارة  عن  ف�ساًل  والتجارية،  والرتفيهية 
الئحة  �سمن  م��وؤخ��راً  اإدراج��ه��ا  مت  التي  اأربيل" 

اليون�سكو للرتاث العاملي.
ويذكر ان العراق يعاين من اهماال �سديدا للمرافئ 
اال�سرتاتيجية  للخطط  تنفيذ  وع��دم  ال�سياحية، 

بغداد – فادية حكمت 

   توعد اهالي بغداد بإستقرار الطاقة 
السبت المقبل

اسهم البورصة العراقية 
بنسبة %0.09 

تعلن االحصائية النهائية للكميات 
المصدرة من الخام للشهر الماضي

تفتتح حقال نفطيا جديدا في 
العراق

اجلورنال - بغداد : اكدت وزارة الكهرباء، االربعاء، اأن يوم ال�سبت املقبل �سي�سهد 
عودة ا�ستقرار جتهيز الطاقة الهايل مدينة بغداد، وذلك بعد ازدياد �ساعات القطع 
املربمج نتيجة حرمانها من اأكرث من األفي ميغاواط طيلة االيام القليلة املا�سية. 
ت�سعى بجد  "الوزارة  اإن  املدر�س،  الوزارة، م�سعب  باإ�سم  الر�سمي  املتحدث  وقال 
الوطنية يف مدينة بغداد، من خالل  الكهرباء  االنتاجية ملنظومة  القدرة  لزيادة 
ادخال وحدات توليدية جديدة اىل اخلدمة، اذ بداأ العمل بداية اال�سبوع احلايل على 
ا�سافة )1000( ميغاواط جديدة من حمطة ب�سماية اال�ستثمارية و�سينتهي ال�سبت 
الطاقة واملحافظة على  الكهربائية بهذه  "تعزيز املنظومة  اأن  املقبل". واأ�ساف 

�سالمة مالكات الوزارة،

 اجلورنال - بغداد: وا�سل املوؤ�رس العام للبور�سة انخفا�سه، لليوم الثالث على 
نقطة.   601.9 عند   ،%0.09 بن�سبة  منخف�سًا  االربعاء،  اغلق،  عندما  التوايل، 
املايل  للتحويل  النور  اأ�سهم  تقدمها  �سهم،  انخفا�س 11  املوؤ�رس  اداء  على  واأثر 
ب� 12.50%، تلته اأ�سهم �سد املو�سل ال�سياحية ب� 6.75%، واأ�سهم م�رسف ا�سور 
اأ�سهم انتاج االلب�سة اجلاهزة ب� 10.00%، تاله  ب� 3.70%. باملقابل ارتفعت 6 
اأ�سهم اخلامت لالت�ساالت ب� 6.45%. وبلغ حجم تداوالت اليوم 826 مليون �سهم، 
بقيمة بلغت 526 مليون دينار. فيما بلغ عدد اال�سهم املباعة من امل�ستثمرين 
االجانب 655 مليون �سهم، بقيمة بلغت 332 مليون دينار، مع تنفيذ 33 �سفقة 

على ا�سهم ثالث �رسكات.

جمموع  عن  االرب��ع��اء،  النفط،  وزارة  اعلنت   : متابعة   – اجل��ورن��ال   
ني�سان  ل�سهر  املتحققة  واالي��رادات  اخلام  للنفط  امل�سدرة  الكميات 
ت�سويق  �رسكة  عن  ال�سادرة  النهائية  االح�سائية  بح�سب  املا�سي، 
جهاد  عا�سم  ال��وزارة  با�سم  املتحدث  وقال  "�سومو".  العراقية  النفط 
يف بيان تلقت "اجلورنال"، ن�سخة منه، ان "جمموع الكميات امل�سدرة 
و�سط  يف  النفطية  احلقول  من  املا�سي  ني�سان  ل�سهر  اخلام  النفط  من 
وجنوب العراق بلغت 100 مليون 197 الف و197برميال ، بايرادات 
بلغت 6 مليارات و501 مليون و695 الف دوالر ، يف حني مل ت�سجل 

االح�سائية اي �سادرات من نفط كركوك".

عن  االأربعاء،  الرو�سية،  نفط"  "رو�س  �رسكة  اعلنت   : متابعة   – اجلورنال   
افتتاح حقل نفطي جديد يف العراق �سي�سهم يف زيادة اإنتاج اخلام مبا يعزز 
ايرادات الدولة العراقية. وقالت ال�رسكة يف بيان �سحفي، نقله موقع "رو�سيا 
ملجموعة  التابعة  انرتنا�سيونال"،  "با�سنفط  �رسكة  ان  االخباري،  اليوم" 
نتائج حفر  بناء على  "�سلمان" النفطي، وذلك  افتتحت حقل  "رو�س نفط"، 
اكت�ساف  مت  اأنه  وبينت  العراق.  يف   12 بلوك  يف  االأول  اال�ستك�سايف  البئر 
النفط اخلام بعد حفر بئر ت�سل عمقها اإىل 4277 مرتا، ما يعد موؤ�رسا على 
اكت�ساف احتياطيات من اخلام. ويقع البلوك ال�12 يف جنوب غرب العراق 

بجزء غري مدرو�س.

النفطالكهرباء روس نفطانخفاض

بيانات

صندوق النقد يحث السعودية على عدم زيادة مؤسسة البترول الكويتية تخطط القتراض 2.6 مليار دوالر لبناء مرفأ 
اإلنفاق مع صعود النفط 

المواشي الكويتية: ثقتنا في استراليا ضعفت كمصدر لألغنام

ملوؤ�س�سة  مملوكة  �رسكة  اإن  م�رسفية  م�سادر  اعلنت    
 2.6 اإىل  ي�سل  ما  القرتا�س  تخطط  الكويتية  البرتول 
لبناء  �سادرات  ائتمان  ووكاالت  بنوك  من  دوالر  مليار 
و�ست�ستخدم  امل�سال.  الطبيعي  الغاز  ال�سترياد  مرفاأ 
املتكاملة  البرتولية  لل�سناعات  الكويتية  ال�رسكة 
جممع  يف  مرفاأ  لتطوير  املتكاملة(القر�س  )البرتولية 
ومن�ساأة  م�سفاة  اأي�سا  ي�سم  ال��ذي  الكويتي  ال���زور 
الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  ترد  ومل  للبرتوكيماويات. 
من�ساأة  لبناء  املزمع  القر�س  على  للتعقيب  طلبات  على 
الطلب  لتلبية  �ست�ستخدم  التي  امل�سال  الطبيعي  الغاز 

املحلي على الغاز، والتي ومن املتوقع اأن يبداأ ت�سغيلها 
بحلول عام 2020. وتقدم موؤ�س�سة �سوميتومو ميت�سوي 
املتكاملة  للبرتولية  ا�ست�سارات  اليابانية  امل�رسفية 
ب�ساأن التمويل الذي �سي�سمل اأي�سا قر�سا مقوما بالدينار 
الكويتي و�ستدعمه بنوك حملية. واأبلغت م�سادر م�رسفية 
للهند�سة  وهيونداي  الهند�سية،  هيونداي  ب��اأن  روي��رتز 
�ستكون  )كوجا�س(  للغاز  كوريا  وموؤ�س�سة  والت�سييد، 
م�سوؤولة عن بناء امل�رسوع. و�ستتوىل اأربعة بنوك ترتيب 
الت�سهيل البالغ اأجله نحو 15 عاما و�سيدعمه جزئيا بنك 
على  التاأمني  وموؤ�س�سة  الكوري  وال��واردات  ال�سادرات 
التجارة الكورية. وقال اأحد امل�سادر اإن القر�س املحلي 
�سيكون بقيمة 800 مليون دوالر وي�سمل �رسيحة تقليدية 

بيت  و�سيتوىل  االإ�سالمية.  ال�رسيعة  مع  متوافقة  واأخرى 
مع  املتما�سية  ال�رسيحة  ترتيب  الكويتي  التمويل 
ال�رسيعة، بينما �سيكون بنك الكويت الوطني م�سوؤوال عن 
ترتيب ال�رسيحة التقليدية. و�سي�سارك بنك اخلليج والبنك 
موؤ�س�سة  وتخطط  القر�س.  ترتيب  يف  الكويتي  التجاري 
من  اأكرث  ال�ستثمار  للدولة  اململوكة  الكويتية  البرتول 
500 مليار دوالر بحلول عام 2040 مع �سعيها لزيادة 
طاقة اإنتاج النفط اخلام اإىل 4.75 مليون برميل يوميا 
العد�ساين  نزار  التنفيذي  رئي�سها  وقال  املوعد.  هذا  عند 
بقيمة  راأ�سمايل  الإنفاق  تخطط  املوؤ�س�سة  اإن  العام  هذا 
114 مليار دوالر على مدى االأعوام اخلم�سة املقبلة ثم 

اإنفاق 394 مليار دوالر بعد ذلك وحتى عام 2040.

اكد �سندوق النقد الدويل عقب م�ساورات �سنوية مع ال�سلطات 
ال�سعودية اإن االإ�سالحات االقت�سادية باململكة مت�سي على 
نحو جيد وحث احلكومة على عدم تعزيز االإنفاق بالتوازي 

مع ارتفاع اأ�سعار النفط.
وقال تيم كالني رئي�س فريق ال�سندوق الذي اأجرى حمادثات 
الثني ع�رس يوما مع امل�سوؤولني ال�سعوديني يف بيان �سدر يف 
�ساعة متاأخرة، االربعاء، ”توا�سل اململكة العربية ال�سعودية 
حتقيق تقدم جيد يف تنفيذ برناجمها االإ�سالحي الطموح يف 

ظل روؤية 2030.“
وتوقع اأن يبداأ النمو االقت�سادي يف الت�سارع هذا العام بعد 
انكما�س الناجت املحلي االإجمايل العام املا�سي للمرة االأوىل 

منذ 2009.
وقال ”ال تزال احلكومة ملتزمة باإجراء اإ�سالحات اقت�سادية 
عن  بعيدا  االقت�ساد  لتحويل  النطاق  وا�سعة  واجتماعية 
اأكرث  خا�س  قطاع  واإيجاد  النفط  على  التقليدي  اعتماده 
ديناميكية يوفر فر�س العمل لالأعداد املتزايدة من ال�سكان 

يف �سن العمل“.
الريا�س على عدم  النقد  املا�سي، حث �سندوق  العام  ويف 
خف�س عجز ميزانيتها بوترية �رسيعة جدا خوفا من ت�رسر 
العام  نهاية  ال�سلطات  اإقناع  يف  هذا  و�ساعد  االقت�ساد. 
املا�سي باأن توؤجل موعد الو�سول اإىل ميزانية بال عجز اإىل 

.2020 2023 من 
اإن  قائال  للغاية  خمتلفة  مالحظة  اإىل  تطرق  كالني  لكن   
يف  التو�سع  معاودة  عن  ”االإحجام  عليها  يجب  ال�سلطات 

االإنفاق احلكومي متا�سيا مع ارتفاع اأ�سعار النفط“.

عند  �سنوات  عدة  يف  م�ستوى  اأعلى  اإىل  برنت  خام  وارتفع 
للربميل  دوالرا   65 دون  ما  من  للربميل  دوالرا   80 نحو 
اإيرادات  الريا�س  مينح  قد  الذي  االأمر  �سباط،  منت�سف  يف 

�سادرات اأكرب بكثري مما توقعته.
يف  متوازنة  ميزانية  حتقيق  ه��دف  ”يعترب  كالني  وق��ال 
الوقت  احلكومة يف  تركز  اأن  وينبغي  2023 هدفا مالئما. 
و�سع  ال�رسوري  ومن  الهدف.  هذا  حتقيق  على  احلا�رس 
املالية  اأه��داف  اإح��راز  اأجل  من  احلكومي  االإنفاق  لنمو  حد 

العامة“.

اعلن اأ�سامة بودي الرئي�س التنفيذي ل�رسكة نقل وجتارة 
ا�سرتاليا  ثقة �رسكته يف  اإن  ،االأربعاء  الكويتية  املوا�سي 
�ستبداأ  اأنها  اإىل  واأ�سار  �سعفت  للكويت  لالأغنام  كم�سدر 
ا�سترياد حلوم االأغنام احلية من دول غري  العام يف  هذا 
الربملان  يف  نائبة  تقدمت  اأن  بعد  ذلك  ياأتي  ا�سرتاليا. 
يحظر  قانون  مب�رسوع  املا�سي،   االثنني  اال���س��رتايل،  
و400  األفني  نفوق  اأعقاب  يف  احلية  اخل��راف  ت�سدير 
اإىل  متجهة  كانت  �سفينة  ظهر  على  االأغنام  من  راأ���س 
ال�رسق االأو�سط. وقال بودي يف موؤمتر �سحفي اإن ال�رسكة 
االأفريقي  القرن  يف  ودول  اأفريقيا  جنوب  مع  تتفاو�س 
منها،  واملا�سية  االأغنام  ال�سترياد  اجلنوبية  واأمريكا 

م�سريا اإىل ال�سودان كاأحد املوردين املحتملني لالأغنام.
ال�سترياد  �رسكة  اأكرب  وهي  املوا�سي،  اإن  بودي  وا�ساف 
االأغنام احلية من ا�سرتاليا، مورد رئي�سي لالأغنام احلية 

وتقوم  واالإم���ارات.  عمان  و�سلطنة  وقطر  الكويت  اإىل 
ال�رسكة ببيع منتجاتها يف اأكرث من 35 نقطة بيع.

االإلكرتوين  موقعها  على  تقول  التي  ال�رسكة،  اأن  وتابع  
 80 ا�ستوردت  العامل،  لالأغنام احلية يف  ناقل  اأكرب  اإنها 
ما  اأي  املا�سي  العام  ا�سرتاليا  من  االأغنام  من  باملئة 

يعادل مليون و280 األف راأ�س غالبيتها من االأغنام.
�سعب  �سار  ا�سرتاليا  يف  الو�سع  ”اليوَم  ب��ودي  وق��ال 
ونحن  و�سيا�سي.  دبلوما�سي  بعد  على  االأمر  دخل  جدا. 
فاأخذنا  الوطني  الغذائي  باالأمن  نخاطر  اأن  ن�ستطيع  ال 
من(  )اال�سترياد  على  نعمل  بديلة...  م�سادر  عن  نبحث 
واإن  االأفريقي  والقرن  افريقيا  وجنوب  اجلنوبية  اأمريكا 
�سحنات  لدينا  �سيكون  هذه  ال�سنة  نهاية  قبل  اهلل  �ساء 
وا�سلة من هذه الدول“. كان بودي قال يف ت�رسيحات 
�سحفية �سابقة اإن ال�رسكة نقلت على مدى اأكرث من 45 
عاما ما يقارب 70 باملئة من اإجمايل �سادرات االأغنام 

االأ�سرتالية للمنطقة على منت اأ�سطولها البحري. 
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مقاب��ل  الياب��اين  وال��ني  ال�س��وي�رسي  الفرن��ك  ارتف��ع 
ال��دوالر، االربعاء،  يف الوقت الذي اجتاحت فيه موجة 
م��ن احلذر اأ�س��واق العمالت بعد يوم من قي��ام الرئي�س 
االأمريك��ي دونال��د ترام��ب بتخفي��ف التف��اوؤل ب�س��اأن 
التق��دم املحرز يف حمادثات جتارية مع ال�س��ني.ويف 
ح��ني ارتف��ع موؤ�رس ال��دوالر، الذي يقي���س قوته مقابل 
�س��لة من العمالت املناف�س��ة، 0.2 باملئة اإىل 93.76، 
فق��د تراجعت العملة 0.6 باملئ��ة و0.3 باملئة مقابل 
الرتتي��ب  عل��ى  ال�س��وي�رسي  والفرن��ك  الياب��اين  ال��ني 
الي��ورو ل�س��غوط بفع��ل املخ��اوف ب�س��اأن  وتعر���س 
املخاط��ر ال�سيا�س��ية يف اإيطالي��ا. وانخف�س��ت العمل��ة 
املوحدة الأدنى م�س��توى يف �س��تة اأ�س��هر بعد انخفا�س 
موؤ�رس ملديري امل�س��رتيات االأملان الأدنى م�س��توى يف 
20 �سهرا مما ي�سري اإىل اأن قوة الدفع يف اأكرب اقت�ساد 

باأوروبا ي�سعف

قال��ت وزارة التخطي��ط امل�رسي��ة، االأربع��اء اإن العجز 
التجاري للبالد تراجع 11 باملئة يف اأول ت�س��عة اأ�سهر 
م��ن ال�س��نة املالي��ة 2018-2017 يف ح��ني زادت 

ال�سادرات غري البرتولية 12 باملئة.
ومل ي�رس بيان الوزارة اإىل حجم الواردات اأو ال�سادرات 
اأو العج��ز التج��اري. ومل يت�س��ن االت�س��ال مب�س��وؤويل 

الوزارة للح�سول على تعقيب ب�ساأن االأرقام.
وقالت الوزارة اإن عدد �س��هور تغطية الواردات ال�سلعية 
)زادت( من 3.1 �س��هرا يف )حزي��ران( 2013 اإىل اأكرث 

من ثمانية اأ�سهر يف اأبريل )ني�سان( 2018 .

تراجعت االأ�س��هم االأوروبي��ة، االأربع��اء، بعدما اأثر 
انخفا�س اأ�س��عار النفط اخلام على �رسكات الطاقة 
بينما كان �سهم �رسكة التجزئة مارك�س اآند �سبن�رس 

�سمن االأكرث �سعودا بعد اإعالن النتائج.
و انخف���س املوؤ�رس �س��توك�س 600 االأوروبي 0.5 
باملئة مرتاجعا عن اأعلى م�س��توى يف ثالثة اأ�سهر 
ون�س��ف ال�س��هر الذي �س��جله يف اجلل�س��ة ال�سابقة. 
وانخف�س املوؤ�رس فاينن�سال تاميز 100 الربيطاين 

اإىل م�ستوى قيا�سي .  0.3 باملئة بعد ارتفاعه 
وتراجع موؤ���رس قطاع الطاقة، االأكرث �س��عودا منذ 
بداي��ة العام احلايل يف اأوروب��ا، 1.7 باملئة بفعل 
تراجع اأ�سعار النفط مع احتمال زيادة اإنتاج النفط 
يف منظمة البلدان امل�س��درة للب��رتول )اأوبك( مما 

دفع اأ�سعار اخلام لالنخفا�س.
وانخف�ست اأ�سهم �رسكات توتال النفطية الفرن�سية 
وبي.بي ورويال دت�س �سل بني 1.6 باملئة واثنني 
باملئ��ة. و�س��عد �س��هم مارك���س اآن��د �س��بن�رس 5.3 

باملئة بعدما اأعلنت ال�رسكة نتائجها ال�سنوية.


