
Wed.11 Jul. 2018 issue no 495اقتصاد4
االربعاء 11 تموز 2018 العدد 495

النفايات .. ثروة مهدورة وطرق االستثمار تشغل العاطلين

برتاكم  الأوىل  ب��غ��داد  حمافظة  خمت�صون  �صنف 
قبل  م��ن  وا���ص��ح��ة  روؤى  وج���ود  ل��ع��دم  ال��ن��ف��اي��ات 
تدويرها  يف  املحلية،  واحلكومة  العا�صمة  اأمانة 
الن  اىل  اخ���رون  خمت�صون  ذه��ب  ورفعها،فيما 
املحافظات الخرى تفرز يوميا مبجموعها مايقارب 
امثل  ب�صكل  ا�صتثمر  النفايات ولو  الف طن من   150

لق�صى على ن�صبة كبرية من البطالة.
النفايات حتد من البطالة 

"ما  ان  البياتي  �صامل  القت�صادي  املحلل  يقول   
موجود يف العا�صمة بغداد، من اكوام النفايات يكفي 
لت�صغيل ايدي عاملة كثرية ويحد من م�صاألة البطالة 
من  ال�صتفادة  من  وبدل   ، يوم  بعد  يوما  تكرث  التي 
بال�صل  هي  اماكن  اىل  تدفع  فاأنها  النفايات  هذه 
غري خم�ص�صة مما يوؤدي اىل عوامل بيئية ومر�صية 

خطرية ت�صيب املتواجدين بالقرب منها".
ان  »اجل���ورن���ال«،   ل���  حديث  يف  البياتي  وي�صيف 
ل  بغداد  معينة من  احياء  توجد يف  التي  "النفايات 
�صيما التجارية منها، تكون نفايات اللكرتونية ومن 
ال�صهولة اعادة ت�صليحها، ال ان وفرة املواد وال�صلع 
منا�صىء  ذات  دول  من  امل�صتوردة  ل�صيما  بغداد  يف 
النفايات ل  لي�صت عاملية معروفة، جعلت من يرمي 

يعري اهمية اىل ما �صتوؤول به المور بعد رميها". 
ويوؤكد  على  "�رضورة ان ت�صتقدم اجلهات املخت�صة 
كونها  النفايات  ت�رضيف  تتبنى  التي  ال�رضكات 
�صحب  �صيتم  خاللها  م��ن  ال��ت��ي  الو�صيلة  �صتكون 
زجهم  خالل  من  العمل  عن  العاطلني  من  عدد  اكرب 

بال�رضكات والدوائر التي �صتنفذ تلك امل�صاريع".
البالد  يف  العمل  عن  العاطلني  "اعداد  ان  ويتابع 
ب�صبب  عنها،  ال�صكوت  ولميكن  احل���دود،  تتجاوز 
لت�صد  العالقة  ذات  اجلهات  تعدها  خطط  وجود  عدم 
وتوفر، احلاجة الكافية جلميع ال�صباب الذي يحملون 
الخت�صا�صات،  ومبختلف  العلمية  ال�صهادات  ارقى 
ال�صتفادة  ميكن  عاملية  جتارب  هناك  ان  اىل  لفتا 
ت�صتورد  ا�صبحت  التي   �صتوكهومل  كتجربة  منها 
النفايات لغر�ض ال�صتفادة منها،  كميات كبرية من 
وت�صنعيها بح�صب الليات وارقام قيا�صية تو�صع من 
قبل مهند�صني ومتخ�ص�صني".  وبدوره ي�صري املحلل 
الخرية  "التقارير  ان  اىل  الفكيكي  علي  القت�صادي 
ان  بينت  الأخ��رية   الآون��ة  يف  �صدرت  التي  الدولية 
و  البيئي  التلوث  يف  الأوىل  املرتبة  احتل  العراق  
امل�صووؤلة   اجلهات  ان  اىل  لفتا  النظافة،  ان��ع��دام 
املالية  التخ�صي�صات  وقلة  املالية  الزم��ة  توؤكد 
يف  النفايات  ورفع  اخلدمية  الدوائر  عمل  على  اثرت 
 " العا�صمة".  وي�صيف  يف حديث ل�»اجلورنال«، ان 
العا�صمة  النفايات يف  لتدوير  م�صاريع كثرية  هناك 
بغداد، مبينًا  ان المانة ك�صفت عن م�رضوعي التاجي 
والتي  وت�صديرها   النفايات  لكب�ض  ال�صام،  وب��وب 
طرح  بداية  يف  عديدة  ومعوقات  م�صاكل  واجهت  
يف  الع�صائرية  النزاعات  ب�صبب  امل�رضوعني  هذين 

من  �صواء  وتنفيذها  حتديدها  مت  ثم  املناطق،  تلك 
وذلك  املعامل  و�صكل  الهيكل  وبناء  املوقع  ناحية 
ق�رض  ان  اىل  م�صريا  تركية،   �رضكات  مع  بالتعاون 
تنفيذ  دون  حال  العقود  تلك  ملثل  املنظمة  القوانني 
ها ". ويوؤكد ان " كل حمافظة تفرز يوميًا 10 اآلف 
مديريات  ت�صجله  ما  وجمموع  النفايات،  من  طن 
البلدية  ل� 15 حمافظة ي�صل اإىل 150 األف طن يوميًا 
والتي يتم نقلها من املدن اإىل مواقع الطمر ال�صحي". 
الزمة املالية اوقفت م�صاريع تدوير النفايات  ك�صفت 
امانة  العا�صمة ، اأن "بغداد تنتج لوحدها حوايل  من  
7  - 8 اآلف طن من الزبال يوميا، واأن عملية اإدارة 
هذه النفايات من رفعها ونقلها وتدويرها اأو طمرها، 
مهمٌة حيوية يومية تتحملها الأمانة والدوائر البلدية، 
اإذ تتوىل مديريات الأمانة البالغ عددها 14 مديرية، 
البلدية رفع النفايات والزبال واإي�صالها  واأق�صامها 
اىل ت�صع حمطات حتويلية عن طريق مئات ال�صيارات 
املتخ�ص�صة اأو "الكاب�صات". ويعرتف املتحدث با�صم 

املناطق  "بع�ض  اأن  الزهرة  عبد  حكيم  بغداد  اأمانة 
تغطيها  ل  قد  النظامية،  غري  الع�صوائيات  خ�صو�صا 
التعاقد  اىل  تلجا  لذا  الذاتية،  بغداد  اأمانة  اإمكانات 
مع متعهدين لنقل النفايات من تلك املناطق باأجور 
املتعهد  ويقوم   ، ملوؤها  يجري  �صيارة  لكل  حم��ددة 
بت�صغيل عمال لتلك املهمة."  وا�صارت امانة بغداد اىل 
"انها تخطط يف املرحلة احلالية ل�صتثمار النفايات 
عدد  يف  املنت�رضة  التحويلية  املحطات  اىل  الوا�صلة 
من مناطق العا�صمة لغر�ض ال�صتفادة منها وتقليل 
ا�رضارها". وقال مدير عام العالقات والعالم حكيم 
عبد الزهرة ان "المانة �رضعت قبل �صنوات على بناء 
حمطات حتويلية يف عدد من مناطق بغداد من اجل 
اىل  اي�صالها  ذلك  بعد  ليتم  النفايات  وفرز  جتميع 
مناطق الطمر ال�صحي ب�صبب عدم اكتمال معمل تدوير 

النفايات املقرر ان�صاءها يف منطقة ابو غريب".
وا�صاف انه "يف ظل ال�صائقة املالية �رضعت المانة 
بناء  عرب  وذلك  لال�صتثمار  النفايات  ملف  طرح  اىل 

من  قريبة  تكون  بالور�ض  ا�صبه  �صغرية  معامل 
ناقلة  احزمة  على  وحتتوي  الثاين  التحويل  حمطات 
وغرابيل ومغانط لتنفيذ امل�رضوع، بهدف تقليل كمية 
النفايات املرحلة اىل مواقع الطمر النهائي، وبالتايل 
امل�صتهلكة  الوقود  وكميات  ال�صحنات  ع��دد  تقليل 
النفايات  من  التخل�ض  يف  املطلوبة  الكلف  وتقليل 

التي تتمخ�ض عنها زيادة املوارد املالية".
كا�صتثمار  �صيطرح  امللف  "هذا  اأن  الزهرة  عبد  واأكد 
ووفق قانون ال�صتثمار وبالتعاون مع هيئة ا�صتثمار 
عدة  فوائد  يت�صمن  "امل�رضوع  ان  اىل  لفتا  بغداد"، 
كتقليل  تتحقق  التي  املنظورة  غري  البيئية  منها 
اخلام  املواد  وا�صتهالك  احل��راري  الحتبا�ض  غازات 

وانعكا�ض ذلك ايجابيا على القت�صاد الوطني".
تراكمها يثري �صخط املواطن 

النفايات يف  "تراكم  ان   علي  املواطن حممد  يقول   
وخا�صة  املواطنني  من  كبري  عدد  ي�صيب  ال�صوارع، 
الطفال باأمرا�ض خمتلفة”. وي�صيف علي من �صكنة 

الوحدة  يف حديث ل� »اجلورنال«، ان "على الرغم من 
الرائحة الكريهة التي خلفتها النفايات، فاأن تراكمها  
�صحة  على  تهديدا  ي�صكل  وبات  املدينة  منظر  �صوه 

املواطنني". 
امتالء  من  �صكت  التي  رحيم  جن��الء  املواطنة  ام��ا 
وان  بالكامل  النفايات   بجمع  اخلا�صة  "احلاويات 
بع�ض  ويف  احلاويات،  بجنب  رميها  يتم  النفايات 
الحياء ليوجد مكان خم�ص�ض لرميها يف املناطق 
رمي  ظاهرة  انت�صار  ازدي���اد  اىل  لفتة   ، ال�صكنية 
امام  اأو  والر�صفة  العامة  ال�صوارع  يف  النفايات 
�صكنة منطقة  العامة".  وت�صيف رحيم  من  احلدائق 
ظاهرة  "توجد  »اجلورنال«،  ل�  حديث  يف  البلديات 
تكد�ض   وتراكمها يف بع�ض املناطق، م�صرية اىل ان 
"بع�ض عمال البلدية ل يرفعون احلاويات ال مببالغ 
مالية بحجة  عدم وجود تخ�صي�صات �صهرية لهم  من 
قبل المانة ، م�صتدركة نحن جمبورون على دفع تلك 

املبالغ حتى ل ترتاكم النفايات يف املنطقة ".    

بغداد – فادية حكمت 

 تمدد مهلة تقديم العطاءات في 
مشروع مصفاة الكوت

يطلق الدافعة التاسعة عشر من 
سلف المتقاعدين

تعيد عددًا من خطوط الطاقة 
وتدخل محطات جديدة للخدمة

وزارية  تضع سياسة عامة 
الستيراد السيارات

 بغداد – اجلورنال  اعلنت وزارة النفط، الثالثاء، انها مددت تقدمي العطاءات يف م�رضوع 
م�صفاة الكوت بطاقة 100 الف برميل يوميا. وقالت الوزارة يف بيان لها ، انها "مددت 
الرابع  اىل  يوميا  برميل  الف   100 بطاقة  الكوت  م�صفاة  م�رضوع  يف  العطاءات  تقدمي 
با�صلوب  �صيكون  امل�صفى  "تنفيذ  ان  الوزارة  وا�صافت  املقبل".  الول  ت�رضين  �صهر  من 
الت�صييد والت�صغيل ونقل امللكية وفق قانون ال�صتثمار يف امل�صايف رقم 64 ل�صنة 2007 
وتعديالته"، مبينا ان "منتجات امل�صفى يجب ان تكون �صديقة للبيئة ووفق املوا�صفات 
"امل�صتثمر �صيكون م�صمول بالعفاءات ال�رضيبية وان ن�صبة  العاملية". وا�صارت اىل ان 
اخل�صم على �صعر النفط اخلام مطروح على الباخرة تبلغ 8% على ان لتقل على 5 دولر 

ولتزيد عن 10 دولر عن ال�صعر العاملي".

 بغداد – اجلورنال  اأعلن م�رضف الرافدين، الثالثاء، �رضف الدفعة التا�صعة ع�رض من 
�صلف املتقاعدين املدنيني والع�صكريني البالغة ثالثة ماليني دينار.

وقال املكتب العالمي للم�رضف يف بيان، انه "مت �رضف الدفعة التا�صعة ع�رض من 
�صلفة املتقاعدين املدنيني البالغة ثالثة ماليني دينار لنحو 3161 متقاعد".

واأ�صاف البيان انه "مت �رضف الدفعة اخلام�صة ع�رض من �صلف املتقاعدين الع�صكريني 
لنحو 1916 متقاعد".

ر�صالة  اإر�صاله  عرب  املتقاعد  اإبالغ  طريق  عن  مت  ال�صلفة  تلك  "�رضف  اأن  اىل  وا�صار 
ن�صية تخطره مبنحه ال�صلفة وذلك بعد اأن ا�صتكمل كافة الإجراءات القانونية ملنحه 

اإياها و�رضفها عن طريق اأدوات الدفع اللكرتوين".

من  ع��دداً  اع��ادة  الثالثاء،  احلكومي،  الع��الم  خلية  اعلنت  – اجلورنال   بغداد 
خطوط الطاقة وادخال حمطات جديدة للخدمة، م�صرية اىل ان قطع خط الطاقة 
من ايران افقد املنظومة 1000 ميغا واط. وقالت اخللية يف بيان لها ، اإن "وزارة 
الكهرباء متكنت من ادخال حمطة ب�صماية ال�صتثمارية بطاقة 250 ميغا واط 
الكهربائية"،  للمنظومة  جديدة  طاقة  لت�صاف  للعمل  يومني  قبل  دخلت  والتي 
"اجلهود م�صتمرة لإدخال وحدات توليدية اخرى خالل اليام املقبلة  مبينا ان 
بعد موافقة وزارة النفط على زيادة كمية الوقود املجهزة للمحطات التوليدية". 
وا�صافت اخللية ان "املالكات الفنية ملديريات توزيع الكهرباء يف املحافظات 

الو�صطى واجلنوبية متكنت من اجناز اعمال �صيانة ويف اأوقات قيا�صية.

الوزارية برئا�صة وزير  ال�صوؤون القت�صادية   : قررت جلنة  – اجلورنال     بغداد 
التخطيط الدكتور �صلمان اجلميلي خالل جل�صتها ال)18( التي عقدتها الثالثاء، 
يف  واملركبات  ال�صيارات  ا�صترياد  ملف  تتناول  تف�صيلية  درا�صة  باعداد  القيام 
.   وقالت وزارة التخطيط   العراق بغية تنظيم العملية وفقا للمتطلبات احلياتية 
والجراءات  والتعليمات  القوانني  م�صتفي�ض  بنحو  ناق�صت  "اللجنة  ان  بيان،  يف 
املخت�صة  اجلهات  واو�صت   ، ال�صيارات  با�صترياد  املتعلقة  التحتية  البنى  وواقع 
امل�صتوى  عالية  ا�صتريادية  �صيا�صة  و�صع  تت�صمن  تف�صيلية  درا�صة  باعداد 
لل�صيارات تتالئم مع البيئة العراقية والبنى التحتية واجلوانب الخرى ذات ال�صلة 

"، م�صددا على �رضورة التقّيد التام بتلك ال�صيا�صة والعمل على ت�صجيع.

الكهرباء النفط لجنةالرافدين

بيانات

أوبك: ال يمكن تحميل المنظمة وحدها استقرار إيجابي ألسعار النفط الخام  
مسؤولية مشاكل القطاع

سندات تركيا تواصل االنخفاض وتكلفة التأمين على الديون تقفز

تذبذبت العقود الآجلة لأ�صعار النفط اخلام يف نطاق 
الآ�صيوية،  اجلل�صة  خالل  الرتفاع  نحو  مائل  �صيق 
الدولر  موؤ�رض  ارتفاع  عن  بذلك  متغا�صية  الثالثاء، 
الأدنى  من  التوايل  على  الثانية  للجل�صة  الأمريكي 
لها منذ 14 حزيران املا�صي وفقًا للعالقة العك�صية 
اخل��ام  للنفط  الآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  وارت��ف��ع��ت  بينهما. 
 0.26% املقبل  اآب   15 "نيمك�ض" ت�صليم  الأمريكي 

للربميل  دولر   74.04 م�صتويات  عند  لتتداول 
للربميل.   دولر   73.85 عند  بالفتتاحية  مقارنة 
كما ارتفعت العقود الآجلة خلام برنت ت�صلم 15 اآيلول 
القادم %0.45 لتتداول عند 78.42 دولر للربميل 
للربميل،  دولر   78.07 عند  بالفتتاحية  مقارنة 
 0.05% الأم��ري��ك��ي  ال���دولر  م��وؤ���رض  ارت��ف��ع  بينما 
مو�صحًا   94.12 م�صتويات  عند  حاليًا  ليتداول 
توايل ارتداده من الأدنى له يف اأربعة اأ�صابيع مقارنة 

بالفتتاحية عند 94.08.

اأكرب  ث��اين  ال�صيني،  القت�صاد  عن  �صدر  وق��د  ه��ذا 
بعد  �صناعية  دول��ة  اأك��رب  وث��اين  العامل  يف  اقت�صاد 
اأ�صعار  ملوؤ�رض  ال�صنوية  القراءة  املتحدة،  الوليات 
 1.9% اإىل  النمو  ت�صارع  اأظهرت  والتي  امل�صتهلكني 
القراءة  يف   1.8% مقابل  التوقعات  مع  متوافقة 
اأظهر  مع  بالتزامن  املا�صي،  اأي��ار  ل�صهر  ال�صنوية 
ت�صارع  املنتجني  اأ�صعار  ملوؤ�رض  ال�صنوية  ال��ق��راءة 
النمو اإىل %4.7 مقابل %4.1 يف القراءة ال�صنوية 

ال�صابقة، متفوقة على التوقعات عند 4.5%. 

)اأوب��ك(  للبرتول  امل�صدرة  البلدان  منظمة  رئي�ض  دافع 
مطالبات  مواجهة  يف  املنظمة  عن  امل��زروع��ي  �صهيل 
الأخ��رية  الآون��ة  يف  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 
اأوبك  حتميل  عدم  ينبغي  اإنه  قائال  النفط  اإنتاج  بزيادة 
امل�صوؤولية. وذكر املزروعي "ل ميكن حتميل اأوبك وحدها 
النفط،  قطاع  يف  حتدث  التي  امل�صاكل  جميع  م�صوؤولية 
لكننا يف الوقت ذاته متجاوبون فيما يتعلق بالإجراءات 
التي اتخذناها يف اجتماعنا ال�صابق يف يونيو"، وذلك يف 
اأوبك  اأن  "اأعتقد  الإنتاج، م�صيفًا  اإىل قرار بزيادة  اإ�صارة 

توؤدي ما عليها".
هذا وذكر اأن املنظمة م�صتعدة لال�صتماع اإىل كبار الدول 

املنتجة للنفط مبا فيها الوليات املتحدة.
كان ترامب قد اتهم املنظمة يف الأ�صابيع القليلة املا�صية 
بدفع اأ�صعار الوقود لالرتفاع ودعاها اإىل اتخاذ مزيد من 

الإجراءات ملواجهة ذلك.
زيادة  على  حزيران  يونيو  يف  اأوب��ك  تفقت  قد  وكانت 
اأقنعت  بعدما  متوز  من  بدءاً  اخلام  انتاج  يف  متوا�صعة 
اإي���ران  مناف�صتها  فيها،  املنتجني  اأك���رب  ال�صعودية، 
بالتعاون وذلك بعد دعوات من كبار امل�صتهلكني اإىل كبح 

الزيادة يف اأ�صعار الوقود.
يف وقت ارتفعت اأ�صعار اخلام باطراد هذا العام مدعومة 
اأيار  يف  للربميل  دولرا   80 وجت��اوزت  الطلب  بزيادة 

وذلك للمرة الأوىل منذ ثالث �صنوات ون�صف.
الطاقة  اأي�صا من�صب وزير  الذي ي�صغل  وقال املزروعي، 
يف الإمارات، اإن اأع�صاء اأوبك لديهم من الطاقة النتاجية 

ما يكفي للتعامل مع اأي تعطيالت مفاجئة يف الإمدادات 
العاملية. وتابع يقول اإن املنظمة ت�صعى من اأجل التوازن 

بني العر�ض والطلب ول ت�صتهدف �صعرا حمددا للخام.
اإ�صافية  اإنتاجية  الإمارات وحدها متلك طاقة  اأن  وذكر 
ترتاوح بني 400 األف و600 األف برميل يوميا.   وقال 
اإىل اجتماع  للدعوة  اأن تكون هناك حاجة  اإنه ل يتوقع 
ا�صتثنائي لأع�صاء اأوبك قبل اجتماعها املقرر يف كانون 

الأول. 

وا�صلت ال�صندات ال�صيادية الرتكية املقومة بالدولر 
اإردوغان  انخفا�صها مع حترك الرئي�ض رجب طيب 
لتعزيز �صلطته عرب تن�صيب �صهره وزيرا للمالية مما 
يثري قلق امل�صتثمرين. وانخف�ض الإ�صدار امل�صتحق 
يف 2045 مبقدار 4.3 �صنت اإىل 87.2 �صنت وفقا 
لبيانات تريد ويب، وتراجع اإ�صدار ال�صندات الدولية 
 95.87 اإىل  �صنت   3.9 بواقع   2038 ا�صتحقاق 
امل�صتحق  العائد  ف��ارق  متو�صط  وارت��ف��ع  �صنت. 
اخلزانة  �صندات  فوق  الدولرية  تركيا  �صندات  على 
نقطة   26 موؤ�رض جيه.بي مورجان  الأمريكية على 

اأ�صا�ض.
حممد  غياب  ج��راء  امل�صتثمرين  القلق  وينتاب 
ُينظر  الذي  ال�صابق  ال��وزراء  رئي�ض  نائب  �صيم�صك 
الوزاري،  الت�صكيل  ال�صوق عن  اإليه كموؤيد لقت�صاد 
وحقيقة اأن الرئي�ض اإردوغان �صيتوىل تعيني حمافظ 

البنك املركزي واأع�صاء جلنة ال�صيا�صة النقدية.

على  النك�صاف  على  التاأمني  تكلفة  وارتفعت  هذا 
عقود  وقفزت  اليوم.  بقوة  الرتكي  ال�صيادي  الدين 
�صنوات  خلم�ض  الرتكية  الئتمان  خماطر  مبادلة 

اإىل  الثنني  اإغالق  مع  باملقارنة  اأ�صا�ض  نقطة   22
297 نقطة اأ�صا�ض وهو اأعلى م�صتوى منذ اخلمي�ض 

املا�صي وفقا لبيانات اآي.ات�ض.ا�ض ماركت.

الجورنال – وكاالت 

الجورنال – متابعة 

 الجورنال – وكاالت 

0.1

0.2

0.4

اإىل  0.1 باملئ��ة  الفوري��ة  التعام��الت  الذه��ب يف  ن��زل 
1256.79 دولر لالأوقي��ة )الأون�ص��ة( بع��د اأن لم���ض 
اأعل��ى م�صت��وى من��ذ 26  حزيران عن��د 1265.87 دولر 
يف اجلل�ص��ة ال�صابق��ة. وهبط الذهب يف العق��ود الأمريكية 

الآجلة 0.2 باملئة ايل 1257.40 دولر لالأوقية.
وق��ال جون �صارما القت�صادي ببنك ا�صرتاليا الوطني اإن 

الدولر كان املحرك الرئي�صي.
وارتف��ع موؤ�رض الدولر، الذي يقي�ض ق��وة العملة اأمام �صلة 
م��ن �ص��ت عم��الت رئي�صي��ة، 0.04 باملئ��ة اإيل 94.114 

بعدما نزل لأقل م�صتوى منذ منت�صف حزيران.
وارتفع��ت الف�صة 0.1 باملئ��ة يف املعامالت الفورية اإىل 

16.08 دولر لالأوقية.
وهبط البالت��ني 0.3 باملئة ايل 844.50 دولر لالأوقية 

ونزل البالديوم 0.9 اإىل 951.95 دولر.

العام��ة  للتعبئ��ة  املرك��زي  اجله��از  بيان��ات  ك�صف��ت 
والإح�ص��اء مب�رض الثالثاء عن �صع��ود الت�صخم ال�صنوي 
لأ�صعار امل�صتهلكني باملدن للمرة الأوىل يف ع�رضة اأ�صهر.
وج��اءت قفزة الت�صخم بعدما رفع��ت احلكومة يف يونيو 
حزي��ران اأ�صع��ار الوقود مب��ا ي�ص��ل اإىل 66.6 باملئة يف 
اإط��ار خطط لتقلي���ض الدعم.  وقفز الت�صخ��م ال�صنوي يف 
امل��دن اإىل 14.4 باملئ��ة يف حزيران م��ن 11.4 باملئة 
يف ماي��و وعلى اأ�صا�ض �صهري قفزت وترية ت�صخم اأ�صعار 
امل�صتهلكني اإىل 3.5 باملئة يف حزيران مقارنة مع 0.2 
باملئ��ة يف اأي��ار. وق��ال حممد اأب��و با�صا م��ن املجموعة 
املالي��ة هريمي���ض ”الأرق��ام ج��اءت وفق��ا لتوقعاتن��ا 
متام��ا... �صن�صه��د تباط��وؤا يف الأرق��ام بداي��ة م��ن ال�صهر 
املقب��ل... نتح��دث ع��ن متو�ص��ط 13 باملئة حت��ى نهاية 
العام وبنح��و 0.5 اإىل واحد باملئة على اأ�صا�ض �صهري“. 
كان اآخ��ر �صعود ملعدل الت�صخ��م ال�صنوي يف مدن م�رض 
و�ص��ط  33    باملئ��ة  اإىل  قف��ز  عندم��ا   2017 مت��وز  يف 

اإ�صالحات اقت�صادية موؤملة.

ت�صارع��ت وترية من��و القت�صاد الربيط��اين قليال يف 
ماي��و اأي��ار بعدم��ا تباط��اأ يف بداي��ة الع��ام اجلاري 
بح�ص��ب الأرقام الر�صمية التي ق��د تعطي بنك اإجنلرتا 

املركزي ثقة اأكرب لرفع اأ�صعار الفائدة.
واأظه��رت ق��راءة �صهرية للناجت املحل��ي الإجمايل اأن 
خام���ض اأك��رب اقت�صاد يف العامل من��ا 0.3 باملئة يف 

مايو اأيار مقارنة مع اأبريل ني�صان.
والرق��م اأعلى من م�صتوى ني�ص��ان البالغ 0.2 باملئة 
ويتفق مع توقعات القت�صاديني يف ا�صتطالع اأجرته 

رويرتز. 


