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خبراء: خطوات التحول نحو اقتصاد السوق تفتقر الى القوانين الداعمة للعاملين 
االقت�صادي  ال�صان  يف  اخل���راء  م��ن   ع��دد  اك��د 
يتطلب  ال�صوق  اقت�صاد  اىل  التحول  ان  املحلي 
كقوانني  لها  الداعمة  القوانني  �صياغة  اع��ادة 
اخلدمة  �صنوات  واحت�صاب  االجتماعي،  ال�صمان 
و�صع  اىل  باال�صافة  للتقاعد  املنا�صب  والعمر 
تعرفة كمركية على ال�صلع واخلدمات امل�صتوردة . 
اأن  االطرقجي  ها�صم  االقت�صادي  اخلبري  وق��ال 
وزيادة  امل�صتوردة   ال�صلع  على  ال�صوق  "انفتاح 
وغري  حمليا  امل�صنعة  ال�صلع  م��ن  امل��ع��رو���ض 
املطلوبة،نتيجة   النوعية  للموا�صفات  امل�صتوفيه 
)النوعية  الرقابيه  االجهزه  دور  غياب  اأو  تراجع 
وال�صحية والتجارية( قد الغى متاما مبداأ حمايه 

االنتاج ال�صناعي الوطني.
ل���»اجل��ورن��ال«،  حديث  يف  االطرقجي  وا�صاف 
والقطاع  عام  ب�صكل  ال�صناعي  القطاع  دعم  اأن 
املختلط ب�صكل خا�ض يتطلب حمايه منتجاته من 
امل�صتوردة  ال�صلع  قبل  من  املتزنة  غري  املناف�صة 
)غ��ري  ال��ردي��ئ��ة  ال��ن��وع��ي��ات  ذات  و  الرخي�صة 
امل�صتوفيه للمتطلبات النوعية املقرة من اجلهاز 
ال  والتي  النوعية(  وال�صيطرة  للتقيي�ض  املركزي 
اىل  الفتا  �صئيلة،   كمركية  ر�صوم  �صوى  تتحمل 
ان   اخ�صاع ال�صلع امل�صتوردة املناف�صة لالنتاج 
الوطني اىل ر�صوم كمركية منا�صبة وحتديد كمية 
اىل  الو�صول  عدم  على  حفا�صا  ال�صلع  ا�صترياد 
االغراق الكلي لل�صوق والو�صل اىل درجة اال�صباع 
الذي �صيوؤدي اىل  الطلب املحلي  مما يعني ركود 

انهيار ال�رشكات.
على  امل��ايل  الدعم  "توفري  يتم  ان  يجب  وتابع  
هذه  اىل   )%3-2( مي�رشه  بفائده  قرو�ض  �صكل 
خا�صه  دوالر(  )ماجمموعه30مليون  ال�رشكات 
هذه  وتطفى  را�صمالها  من  اكرث  ت�رشرت  التي 
القرو�ض من 3-5 �صنوات ن�صبه لل�رشر الذي حلق 
والتحديث  االعمار  اعادة  اىل �رشورة  م�صريا  به، 
لو�صائل االنتاج وت�صغيل خطوط االنتاج واعتبار 
اال�صتفادة  لغر�ض  حديثا  موؤ�ص�صة  ال�رشكات  هذه 
واالعفائات  الدعم  جمال  يف  التنمية  قانون  من 

للم�صاريع اجلديدة". 
ت�صكل  املختلطة  "ال�رشكات  ان  االطرقجي  وبني 
ال�صوق  اىل  واخل���روج  اخل�صخ�صة  نحو  خطوة 
�رشيك  م��ع  م��ا���ص��ارك��ت  اذا  خ��ا���ص��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
تكنلوجيا  يف  معه  ت�صرتك  عاملي  �صرتاتيجي 

حديثة واأ�ص�ض وبحوث �صناعية متجددة". 
وبدوره قال اخلبري االقت�صادي �صامل البياتي اأن 
م�رشوعًا   26  ( من  الأكرث  ال�صناعة  وزارة  "طرح 
القطاعات  حم��دد  غ��ري   ) ا�صتثمارية  وفر�صة 
كلمة  اأن  كما  اأكرث،  ب�صورة  اجلذب  الي�صاعد على 
اخلا�ض،  القطاع  ل�رشكات  بالن�صبة  )ر�صينة( 
ال�رشكات  متيز  حم��ددة  معايري  وج��ود  تتطلب 
ان  ،ال�صيما  منها  الر�صينة  غري  عن  الر�صينة  
م�صجل  التجارة/  وزارة  لدى  م�صجلة  غالبيتها 

ال�رشكات اأو وزارة  التخطيط".     

ان  »اجلورنال«،  ل�   حديث  يف  البياتي  وا�صاف 
"قرار ال�صناعة مل يتم التطرق اإىل عدد العاملني 
الذي ت�صاعف بعد  2003 و مل يح�صم م�صكلتهم 
الدوائر  التوزيع ح�صب حاجة  اأو  بالتقاعد املبكر 
واثر ذلك يف امل�صتثمر اأو ال�رشيك ، مبينا ان هذه 
بالتحول  ال�صناعة  وزارة  بجدة  حت�صب  اخلطوة 
احلقيقي نحو اقت�صاد ال�صوق، م�صريا اىل  �رشورة 
ال�صمان  توفري  اىل     التحول  ه��ذا  مع  التوجه 
و  ال�صناعة  وزارة  �رشكات  ملنت�صبي  االجتماعي 
االقت�صادية  ا�صتقرار موؤكد يف احلياة  يعد عامل 

وينعك�ض ايجابا على م�صتوى معي�صة ا�رشهم". 
ولفت البياتي ان "ال�صمان يخلق الوالء للموؤ�ص�صة 
وللوطن ، ما يتطلب ان يكون ال�صمان االجتماعي 
مبثابة تقاعد مع �صمان �صحي ي�صتقطع  من  اأجر 
املنت�صب برفع ن�صبته تدفع اأغلبها من راتبه وهو 
يوافق يف ظل البطالة والرغبة يف العمل ال�صديدة 
الوطاأة و�صداً لذريعة ا�صتحقاق العاملني، كما انه 
ي�صجع ا�صحاب امل�صاريع على التعاون مع دائرة 
لعمله  املنت�صب  ي�صد  كونه  االجتماعي  ال�صمان 
ولكن ال يعني التكا�صل، اذ يرتبط االأجر باالنتاج 

ويقلل الكلف ". 

ك�صفت  وامل��ع��ادن   ال�صناعة  وزارة  ان  ويذكر 
���ص��اب��ق ع��ن ط���رح واع����الن }26{  يف وق���ت 
عدد  لدى  متاحة  ا�صتثمارية  وفر�صة  م�رشوعًا 
املجاالت  خمتلف  يف  املتخ�ص�صة  �رشكاتها  من 
الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية  ال�صناعية 
عام  مدير  وقال  احلايل.  العام  واالن�صائية خالل 
حممد  �صعدي  ال���وزارة  يف  اال�صتثمارات  دائ��رة 
واملعادن  ال�صناعة  وزارة  ان"  بيان،  يف  عاي�ض 
وفر�صة  م�رشوعًا   }26{ عن  باالعالن  قامت 
االنتاجية  القطاعات  خمتلف  يف  ا�صتثمارية 
بعد  لها  التابعة  واملعامل  بال�رشكات  اخلا�صة 
املت�صمنة  اال�صتثمارية  امللفات  ودرا�صة  اع��داد 

لهذه امل�صاريع ب�صكل متكامل".
التوجه  مع  وان�صجاما  الوزارة  توجه  اىل"  ولفت 
مع  واال�صتثمار  ال�����رشاك��ة  نحو  للدولة  ال��ع��ام 
واملتخ�ص�صة  الر�صينة  اخلا�ض  القطاع  �رشكات 
املعامل  وت�صغيل  وحتديث  تاأهيل  اعادة  لغر�ض 
وفقا  ل��ل��وزارة  التابعة  وال�����رشك��ات  وامل�صانع 
م�صريا  النافذة"،  احلكومية  والتعليمات  لل�صوابط 
العرو�ض  كافة  وحتليل  درا�صة  �صيتم  انه"  اىل 
امل�صاريع  ه��ذه  ح��ول  ال���وزارة  اىل  �صرتد  التي 

بعد  االحالة  بغية  املعلنة  اال�صتثمارية  والفر�ض 
التو�صل  وحلني  اال�صولية  املوافقات  ا�صتح�صال 
اىل مرحلة التوقيع". وزاد ان" الفر�ض وامل�صاريع 
ال�صتة والع�رشين التي جرى االعالن عنها �صملت 
لل�صناعات  العامة  ال�رشكة  يف  م�صاريع  اربعة 
الهيدروليكية لتجميع مولدات القدرة الكهربائية 
معدات  وجتميع  وت�صنيع  ال��ك��وامت  وت�صنيع 
منظومات  وت�صنيع  خمتلفة  خدمية  تخ�ص�صية 
معدات  ت�صنيع  وم�����رشوع  والتزييت  الت�صحيم 
مغنطة املياه واربعة م�صاريع يف ال�رشكة العامة 

لل�صناعات التعدينية لتاأهيل".
البنتونايت  تن�صيط  م�صنع  حتديث  اىل"  واأ�صار 
م�صحوق  انتاج  ومعمل  الب�رشة  مملحة  وم�رشوع 
البنتونايت ا�صافة اىل  االملنيوم ومعمل مطحنة 
لتطوير  العامة  دياىل  �رشكة  يف  م�صاريع  ثالثة 
الذكي  املقيا�ض  وان��ت��اج  االل��ك��رتوين  املقيا�ض 
ومعمل املكواة البخاري ومعمل املراوح ال�صقفية 
وم�رشوعني اثنني يف ال�رشكة العامة لل�صناعات 
بابل  اط���ارات  مل�صنع  واالط����ارات  املطاطية 
وم�صنع املنتجات املطاطية ف�صال عن م�رشوعي 
تاأهيل م�صنع االملنيوم وتاأهيل معمل القابلوات 

الفلوجة  �صمنت  ومعملي  العامة  اور  �رشكة  يف 
االبي�ض و�صمنت بابل يف ال�رشكة العامة لل�صمنت 

العراقية".
املعلنة  اال�صتثمارية  الفر�ض  �صملت  وتابع" كما 
ومعمل  والطبية  ال�صناعية  الغازات  انتاج  معمل 
ومعمل  ال�صحية  ال�����رشب  مياه  وتعبئة  ان��ت��اج 
انتاج  ومعمل  العامة  ال��زوراء  �رشكة  يف  الفالتر 
للزجاج  العامة  ال�رشكة  يف  الزجاجية  االل��واح 
واحلراريات ومعمل طابوق ال�صويرة يف ال�رشكة 
تطوير  وم�رشوع  االن�صائية  لل�صناعات  العامة 
�رشكة  يف  امليكانيكي  الت�صغيل  مكائن  وتاأهيل 
الواقية  اال�صيجة  انتاج  العامة وم�رشوع  الفار�ض 
لل�صناعات  العامة  ال�رشكة  يف  ال�رشيعة  للطرق 

الفوالذية".
وبني" كما �صملت م�رشوع تو�صيع م�صنع ال�صودا 
�رشكة  يف  للمبيدات  الطارق  وم�صنع  والكلور 
واملبيدات  الكيمياوية  لل�صناعات  العامة  الفرات 
فر�ض  عن  لالعالن  ال��وزارة  عزم  عن  مف�صحا   ،
العام بعد  ا�صتثمارية اخرى خالل هذا  وم�صاريع 
اال�صتثمارية  امللفات  ودرا�صة  اعداد  االنتهاء من 

اخلا�صة بها" . 

بغداد – فادية حكمت 

تشكل لجنة لصياغة اتفاقياتها 
التجارية مع العراق

  70 مليار دينار واردات االقليم في 
العيد

الخزين المائي يكفي لزراعة 
المحاصيل الصيفيـة

تنفي زيادة اجور اجازات االستيراد 
لكافة المواد

اجلورنال – بغداد : اأفادت �صحيفة "الراي" الكويتية ، ، باأن وزير التجارة 
�صيغة  لو�صع  جلنة  بت�صكيل  وّج��ه  الرو�صان  خالد  الكويتي  وال�صناعة 
م�صادر  عن  ال�صحيفة   ونقلت  والعراق.  الكويت  بني  املرمة  لالتفاقات 
مطلعة قولها، اإن " وزير التجارة وال�صناعة، خالد الرو�صان وّجه بت�صكيل 
واأ�صافت  والعراق".  الكويت  بني  املرمة  لالتفاقات  �صيغة  لو�صع  جلنة 
امل�صادر، اأن " ت�صكيل اللجنة �صيكون برئا�صة وكيل التجارة خالد الفا�صل، 
اخلارجية،  وزارة  بينهم ممثل عن  اأع�صاء ممثلني عن جهات عدة، من  و5 
واآخر عن اجلمارك، وع�صو عن االإدارة العامة للفتوى والت�رشيع، اإىل جانب 

ع�صوين ميثالن البنك الدويل".  

 اأعلنت الهياأة العامة لل�صياحة يف اإقليم كرد�صتان،  االحد، عن ا�صتقبال االإقليم 
اكرث من 255 الف �صائح خالل عطلة عيد الفطر، م�صرية اىل ان "الواردات املالية 
اإىل االأ�صواق كانت اأكرث من 70 مليار دينار."  وقالت الهياأة العامة لل�صياحة يف 
اإقليم كرد�صتان، يف بيان لها "خالل فرتة ع�رشة اأيام التي امتدت من 12 حزيران 
اجلاري اإىل 21، زار اإقليم كورد�صتان اأكرث من 255 األف �صائح". وبح�صب البيان، 
ال�صياحية  املناطق  اإىل  العراق  وو�صط  جنوب  من  القادمني  ال�صياح  "ن�صبة  فاإن 
اإيران  من  القادمني  ال�صياح  "ن�صبة  ان  مبينا   ،"%91 كانت  كرد�صتان  باإقليم 
على  املفرو�صة  الر�صوم  بزيادة  طهران  قيام  ب�صبب  وذل��ك   ،%25 انخف�صت 

املواطنني اأثناء قيامهم برحالت �صياحية".

لتغطية  يكفي  املتحقق  املائي  اخلزين  ان  ،االح��د،  املائية  امل��وارد  وزارة  اك��دت   
احلاجات اال�صا�صية وزراعة املحا�صيل ال�صيفية ، ا�صافة اىل ارواء الب�صاتني واحلقول 
القائمة يف حمافظات البالد . وقالت الوزارة يف بيان ان "اخلزين املائي املتحقق 
املزارعني  داعية   ، ال�صيفية  املحا�صيل  وزراعة  اال�صا�صية  احلاجات  لتغطية  يكفي 
مبقا�صاة  �صتقوم  انها  من  حم��ذرة  ال��ري،  مبن�صاآت  اال���رشار  احل��اق  عن  لالمتناع 
اتخذت عدة  " احلكومة  ان  العام".  وا�صافت  املعتدين واملت�صببني بال�رشر باملال 
اجراءات من �صاأنها التغلب على ظروف ال�صحة او تخفيف نتائجها، منها قرار جمل�ض 
الوزراء بدعم املزارعني يف حمافظات الفرات االو�صط ممن �صملوا بتقلي�ض امل�صاحات 

املزروعة بال�صلب،

  اجلورنال - بغداد  نفت وزارة التجارة، االحد، زيادة اجور اجازات اال�صترياد 
وقال  عليها.  االفرتاء  يحاول  من  كل  �صتالحق  انها  على  م�صددة  املواد،  ولكافة 
مدير عام ال�رشكة العامة للمعار�ض واخلدمات التجارية التابعة للوزارة ها�صم 
حممد حامت ان "اجازات اال�صترياد التي ت�صدر من ال�رشكة ولكافة املواد التتعدى 
اجورها املئتي الف دينار فقط والعالقة لهذا الرقم باالعداد وااللوان والفقرات 
زيادة  اي  "وجود  عن  نافية  امل�صتورد"،  طلب  وح�صب  االجازة  حتتويها  التي 
"هنالك مبالغ ا�صافيه تدفع يف وزارات  ان  على منح االجازة". وا�صاف حامت 
معينه من اجل احل�صول على املوافقه امل�صبقة مثل وزارة ال�صحه والبيئة للمواد 
الكيميائيه.  واملواد  وامل�صتح�رشات  الطبيه  وامل�صتلزمات  واالدوية  ال�صحيه 
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  إيران تتوقع زيادة طفيفة في االنتاج إذا روسيا تتخلى عن سندات الخزانة األميركية
التزمت أوبك والشركاء باالتفاق 

مسؤول : مصر فقدت من عائدات السياحة 98 مليار دوالر

زيادة  نحو  املا�صية  ال�صنوات  خالل  رو�صيا  اجتهت   
من  متلكه  ما  ح�صاب  على  الذهب  من  احتياطياتها 
العقوبات  ظل  يف  وذل��ك  االأمريكية،  اخلزانة  �صندات 
بيانات  واأظهرت  وا�صنطن على مو�صكو.   التي تفر�صها 
�صهر  خالل  باعت  رو�صيا  اأن  االأمريكية  اخلزانة  وزارة 
اأبريل �صندات اأمريكية بقيمة 47.5 مليار دوالر لتهبط 
مليار   48.6 اإىل  االأمريكية  ال�صندات  يف  ا�صتثماراتها 
دوالر، بعد اأن كانت يف �صهر مار�ض عند 96.1 مليار. 

اإن  ال�صدد  بهذا  ميكال�صيف�صكي،  فالدميري  اخلبري  وقال 
"البع�ض يت�صاءلون عما اإذا كان البنك املركزي الرو�صي 
الروبل،  لدعم  اأبريل  يف  االأمريكية  ال�صندات  باع  قد 
منو  ا�صتمرار  مع  االأول��وي��ات  بتغيري  يتعلق  االأم��ر  لكن 
كبري  وهو  ميكال�صيف�صكي،  اأ�صار  كما  االحتياطيات".  
االقت�صاديني يف بنك "دان�صكي"، اإىل اأن ارتفاع عائدات 
ال�صندات االأمريكية �صّجع على بيعها.  وباتت رو�صيا اأكرث 
حاملي ال�صندات االأمريكية بيعا لهذه ال�صندات رغم منو 
احتياطياتها الدولية يف ظل ارتفاع اأ�صعار النفط، حيث 
االأمريكية  اخلزانة  �صندات  من  حيازتها  مو�صكو  قل�صت 

من  م��رات،   4 بنحو  املا�صي  الثماين  ال�صنوات  خالل 
بيانات  وتظهر  مليار.    48.6 اإىل  دوالر  مليار   176
زادت  البالد  احتياطيات  اأن  الرو�صي  املركزي  البنك 
بواقع  اجلاري  العام  من  االأوىل  اخلم�صة  االأ�صهر  خالل 
24 مليار دوالر، لت�صل يف مطلع يونيو اإىل 456.640 
احتياطات  اأن  اإىل  البيانات  واأ���ص��ارت  دوالر.   مليار 
الذهب التي هي جزء من االحتياطيات الدولية، �صعدت 
اأي  دوالر،  مليار   3.864 بواقع   2018 بداية  منذ 
اإىل  املا�صي  يناير  من  ال�1  يف  مليار   76.647 من 

ال�1 من يونيو اجلاري. 80.511 مليار يف 

النفط  من  القليل  تدفق  �صي�صهد  العامل  اإن   ، اإي���ران  قالت   
امل�صدرة  البلدان  منظمة  التزمت  اإذا  االأ�صواق  على  االإ�صايف 
اأوبك  واتفقت  االإمدادات.  باتفاق  و�رشكاوؤها  )اأوبك(  للبرتول 
مع منتجني من خارجها ، على العودة اإىل م�صتويات االلتزام 
 100 اإىل  ال�صابق  يف  عليها  املتفق  االإن��ت��اج  بتخفي�صات 
اأوبك،  االإمدادات من جانب دول  اأ�صهر من خف�ض  باملئة بعد 
ال�صعودي  الطاقة  وزير  وقال  واأجن��وال.   فنزويال  ذلك  مبا يف 
تخ�صي�ض  اإع��ادة  على  �صمنا  ينطوي  هذا  اإن  الفالح  خالد 
على  ق��ادرة  غري  دول  من  مبا�رش  غري  ب�صكل  اإ�صايف  اإنتاج 
اآخرين  واأع�صاء  بالده  مثل  اأخرى  اإىل  اخلام  من  املزيد  �صخ 
خليجيني يف اأوبك ي�صتطيعون اإنتاج املزيد. لكن حمافظ اإيران 
اإنه مل  اأبلغ رويرتز قائال  اأردبيلي  اأوبك ح�صني كاظم بور  يف 
االجتماع  خالل  ح�ص�ض  تخ�صي�ض  اإعادة  على  االتفاق  يتم 
وخالل  ال�صبت  يوم  امل�صتقلني  واملنتجني  اأوبك  بني  امل�صرتك 
ال�صوء  التعليقات  وت�صلط  بيوم.  ذلك  قبل  اأوب��ك  مباحثات 
وال�صعودية، وهو خالف قدمي يف  اإيران  اأن اخلالف بني  على 
فيينا  يف  املطولة  املباحثات  من  الرغم  على  م�صتمر  اأوب��ك، 
هذا االأ�صبوع بهدف حل اخلالفات. وكانت فنزويال ت�صخ اأكرث 
من 500 األف برميل يوميا دون امل�صتهدف لها من قبل اأوبك 
ب�صبب الرتاجع الطبيعي يف اإنتاجها، لكن اإيران ترى اأن الدول 
بور  وقال كاظم  النق�ض.  لتغطية  تتحرك  اأن  االأخرى ال يجب 
”ال ميكنهم اأن يقولوا اإن فنزويال لديها 500 األف برميل يوميا 
على الطاولة، وال يوجد اأحد ياأكل هذه القطعة من الكعكة واأنا 
الذي �صاأقفز واألتهمها“. وقال اإن االإنتاج �صريتفع مبقدار 300 
األف برميل يوميا يف االأ�صهر الثالثة االأوىل ومبقدار 500 األف 

العام، وهو حجم يقل عن مليون  برميل يوميا بحلول نهاية 
برميل يوميا حتدث عنها الفالح ووزراء اآخرون. وكانت اإيران 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  من  دعوات  رف�ض  اأوبك  من  طلبت 
ترامب بزيادة اإمدادات النفط قائلة اإنه اأ�صهم يف زيادة االأ�صعار 
خالل االآونة االأخرية عر فر�ض عقوبات على اإيران وفنزويال. 
�صيتعافى  اإنتاجها  اإن  قالت  فنزويال  فاإن  بور،  لكاظم  ووفقا 
خالل االأ�صهر الثالثة اإىل االأربعة املقبلة، وهو �صبب اآخر يجعل 
”فنزويال  وق��ال  النق�ض.  لتعوي�ض  يتحركون  ال  املنتجني 

اأبلغتنا باأن 300 األف برميل يوميا �صتعود )اإىل ال�صوق(“.

اأكد النائب يف الرملان امل�رشي ح�صنى 
حافظ ع�صو جلنة ال�صياحة والطريان، اأن 
 13 يدر  كان  م�رش  يف  ال�صياحة  قطاع 
تراجع  بعد  ولكن  �صنويا،  دوالر  مليار 
 98 من  مايقرب  الدولة  فقدت  ال�صياحة 

مليار دوالر.
مباحثات  ببدء  امل�رشي  النائب  واأ�صاد 
املنتظمة  غ��ري  ال���رح���الت  ا���ص��ت��ئ��ن��اف 
�رشم  مطاري  اإىل  رو�صيا  من  )ال�صارتر( 
ال�صيخ والغردقة مل�رش بعد كاأ�ض العامل، 
ت�صتلزم  اإيجابية  خطوة  اأنها  اإىل  الفتا 
التى  االأف���واج  لتلك  الكامل  اال�صتعداد 

�صوف تزور م�رش.

واأ�صاف: "جلنة ال�صياحة تفقدت املطارات 
وو�صائل  متطورة  اأمنية  منظومة  ووجدت 
مطالبا  العامل،  مطارات  من  اأف�صل  اأمان 
مع  املواطنني  �صلوكيات  تغيري  ب�رشورة 
ال�صائح، ف�صال عن �رشورة اإدراك اأن قطاع 
ال�صياحة يعد اأهم م�صادر الدخل القت�صاد 

البالد".
وكان وزير النقل الرو�صى، يفغيني ديرتيخ 
با�صتئناف  اخلا�صة  املباحثات  اإن  قال 
من  )ال�صارتر(  املنتظمة  غري  ال��رح��الت 
والغردقة  ال�صيخ  �رشم  مطاري  اإىل  رو�صيا 
من  االنتهاء  بعد  ت��ب��داأ  �صوف  م�رش  يف 
املونديال، م�صريا اإىل اأن ممثلني عن وزارة 
خالل  رو�صيا  زاروا  امل�رشية  ال��ط��ريان 

املونديال لت�صجيع منتخب بالدهم.
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اإن  اأويحي��ى،  اأحم��د  اجلزائ��ري  ال��وزراء  رئي���ض  ق��ال 
احتياطيات بالده من النقد االأجنبي هبطت مبقدار 7.3 
ملي��ار دوالر يف االأ�صه��ر اخلم�صة االأوىل م��ن هذا العام، 
واإنه��ا م��ن املتوقع اأن ترتاج��ع مبقدار خم�ص��ة مليارات 

دوالر من االآن حتى نهاية العام.
وق��ال اأويحي��ى بعد اجتماع م��ع اأع�صاء ح��زب التجمع 
الوطن��ي الدميقراطي عل��ى التلفزي��ون اإن االحتياطيات 
بلغ��ت 90 مليار دوالر بنهاية ماي��و، واإنها من املنتظر 

اأن تنخف�ض اإىل 85 مليارا بحلول نهاية 2018.
وبلغ��ت االحتياطي��ات 97.3 ملي��ار دوالر يف دي�صبم��ر 
2017، انخفا�ص��ا من 114.1 ملي��ار دوالر يف العام 
ال�صابق، و144.1 ملي��ار دوالر يف عام 2015، و178 
ملي��ار دوالر يف ع��ام 2014 عندما ب��داأت اأ�صعار النفط 

اخلام يف االنخفا�ض.

 اأظهرت �صجالت اأن �صم�صارا يف فرن�صا اأبرم عقودا اآجلة 
الأ�صه��م بقيمة 6.6 ملي��ار دوالر يف   ما اأثار ت�صاوؤالت 
ب��ني امل�صتثمرين ع��ن كيفي��ة تكوين مثل ه��ذا املركز 
ال�صخ��م رغم اأن ح�صابه لي�ض به �ص��وى 20 األف يورو. 
وجرى ت�صديد اإج��راءات احلماية يف القطاع املايل يف 
ال�صن��وات الع�رش املا�صي��ة بعدما خ���رش �صم�صار يدعى 
ج��ريوم كريفي��ل 4.9 مليار ي��ورو )5.7 مليار دوالر( 
يف بن��ك �صو�صيتي��ه ج��رال الفرن�ص��ي وته��دف القيود 
الداخلي��ة يف ال�رشكات املالية ملنع �صما�رشة اأفراد من 

تكوين مثل هذه املراكز الكبرية. 

اأعلن��ت احلكوم��ة التون�صية رفع اأ�صع��ار البنزين 
والوق��ود بنح��و %4 وذلك للم��رة الثالثة خالل 
�صتة اأ�صهر، حتت �صغوط من املقر�صني الدوليني 
لتنفي��ذ حزم��ة اإ�صالح��ات تخف���ض م��ن عج��ز 

املوازنة.
وقال��ت وزارة الطاق��ة يف تون���ض يف بي��ان، اإنه 
"تق��رر اإدخ��ال تعديل جزئي عل��ى اأ�صعار البيع 
للعم��وم لبع���ض امل��واد البرتولي��ة بداي��ة م��ن 
منت�صف ه��ذه الليلة كم��ا يل��ي: البنزين اخلايل 
م��ن الّر�صا�ض )الرفيع(: زيادة بخم�صة و�صبعني 

)75( مليما لي�صبح اجلديد: 1925 مليما".
وكان �صن��دوق النق��د الدويل قال ه��ذا العام اإن 
من بني اأولويات ع��ام 2018 يف تون�ض، زيادة 
ح�صيلة ال�رشائب واالمتن��اع عن زيادة االأجور 
اإال اإذا حق��ق النم��و ارتفاعا غ��ري متوقع، وزيادة 

اأ�صعار الوقود على اأ�صا�ض ف�صلي.


