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مشاريع خدمية يقدمها البنك الدولي بقيمة 1.4 مليار دوالر العمار العراق 

يف  ال��دويل  البنك  ملكتب  اخلا�ص  املمثل  اأعلنت 
م�شاريع  �شتة  "هناك  اإن    ، �شامل  ي��ارا  العراق 
�شيقدمها البنك الدويل، بقيمة حوايل 1،4 مليار 
البنك  قدمه  "ما  ان  مبينة   ،"2018 ل�شنة  دوالر 
الدويل خالل ال�شنوات املا�شية جمموعة من 4.6 
بليون دوالر". واأ�شافت  �شامل خالل حوار اجرته 
وال�شيا�شي،  االقت�شادي  العراقي  املركز  ادارة 
بتقدمي  يقوم  ان" البنك  »اجلورنال«،   وح�رضته 
اجل  من  وذل��ك  العراق  يف  امل�شاريع  من  رزم��ة 
وترتكز  املحررة  املناطق  يف  االو�شاع  حت�شني 
على امل�شاعدات والقرو�ص وبناء البنية التحتية 
و�شوارع  وج�شور  وع��ي��ادات  م��دار���ص  بناء  من 
وغريها "، مو�شحة ان" هناك م�شاعدة لتح�شني 
مقابل  النقد  تقدمي  عرب  االجتماعية  اجلوانب 
العمل وتقدمي القرو�ص املي�رضة خللق اعمال يف 
الدويل  "البنك  ان  وتابعت  املحررة".  املناطق 
لتح�شني  القرو�ص  من  العديد  مبنح  البنك  يقوم 
يف  امل��ايل  والتح�شني  االقت�شادية  امل��وؤ���رضات 
املائي  ال��ق��ط��اع  لتح�شني  وم�����ش��اري��ع  ال��ع��راق 
"خالل االعوام املقبلة  والكهربائي"، موؤكدة انه 
ال�شوارع  وحت�شني  النقل  على  بالرتكيز  �شنقوم 
على  والرتكيز  املحافظات  خمتلف  بني  والربط 
قطاعي التعليم والزراعة".  واو�شحت �شامل،  ان 
"هناك ت�شجيع لتقليل الديون العراقية واحلكومة 
التي  ال�%60  من  لتخفيف  االجراءات  على  تعمل 
اىل  بالن�شبة  العام  الدين  موؤ�رض  اليها  و�شلت 
ارتفاع  �شل  يف  نتوقع  ونحن  االجمايل  الناجت 
معظم  ب�شداد  احلكومة  �شتقوم  النفط  ا�شعار 
وتعزيز  االنخفا�ص  على  �شيوؤثر  والتي  الديون 
ايجابيا  �شيوؤثر  الذي  االمر  العاملي  االحتياطي 
ان  اىل  ي�شار  العاملي".  ال�شوق  يف  العراق  على 
�شابق  وقت  يف  وافقت  ال��دويل،  البنك  جمموعة 
االجتماعي  اال�شتقرار  لدعم  م�رضوع طارئ  على 
دوالر،  مليون   200 بقيمة  العراق  يف  وال�شمود 
العي�ص الأكرث من مليون  اإىل حت�شني �شبل  يهدف 

عراقي يف املناطق املحررة.
اال�شتقرار  ل��دع��م  ال��ط��ارئ  امل�����رضوع   و�شيمد 
االجتماعي وال�شمود املواطنني، ال�شيما الفئات 
وفر�ص  النقدي  بالدعم  للفقر،  عر�شة  االأك��رث 
و�شائل  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  االأج���ل،  ق�شرية  العمل 
الدعم  امل�����رضوع،  ويتيح  االجتماعي.   ال��دع��م 
اأ���رضة،  األ��ف   150 لنحو  العمل  وفر�ص  النقدي 
األف �شخ�ص، ويوّلد نحو 15  ويفيد حوايل 840 
اإمكانية  من  امل�رضوع  و�شيزيد  يوم عمل.  مليون 
االجتماعية  النف�شية  اخلدمات  على  احل�شول 
خدمات  �شيتلقون  مواطن  األف   150 من  الأكرث 
عن  الناجمة  االآث��ار  ومعاجلة  الذهنية  ال�شحة 
ال�رضاع  اآثار  من  والتخفيف  امل��راأة،  �شد  العنف 
و�شيدعم  ال�شكان.  على  واالجتماعية  النف�شية 
امل�رضوع تنمية �شبكات االأمان االجتماعي على 

املدى املتو�شط، وتوفري الدعم ل�شبل ك�شب الرزق 
وال�شغرى  ال�شغرية  امل�شاريع  متويل  طريق  عن 

التي �شتفيد حوايل 12 األف اأ�رضة.
وقال �شاروج كومار جاه، املدير االإقليمي لدائرة 
امل�رضوع  “هذا  اإن  ال��دويل  البنك  يف  امل�رضق 
العراق  اإعمار  اإعادة  تقت�رض  اأال  ل�شمان  حيوي 
واإمنا  التقليدية،  التحتية  البنية  اإعادة بناء  على 
وحتقيق  العراقيني  حياة  حت�شني  على  اأي�شًا 
امل�رضوع  ان  مبينا  االجتماعي”،  اال�شتقرار 
اآثار  معاجلة  بهدف  واالأ���رض  االأف��راد  “�شيدعم 
املحلية  املجتمعات  وم�شاعدة  االأخري،  ال�رضاع 
من  املزيد  وخلق  االقت�شادي  الن�شاط  بدء  على 

فر�ص العمل”.
 و�شيعتمد امل�رضوع على الباحثني االجتماعّيني 
�شيوؤدي  كما  القائمة،  الت�شديد  وطرق  احلالّيني 
القوية،  االجتماعية  امل�شاءلة  مفهوم  تعميم  اإىل 
التظلمات  معاجلة  واآل��ي��ات  امل��واط��ن،  واإ����رضاك 
بهدف بناء التما�شك االجتماعي، والثقة، وتعزيز 
واحلكومات  املركزية  احلكومة  ب��ني  العالقة 
االعتبار  يف  االآليات  هذه  �شتاأخذ  كما  املحلية. 
والرجل  املراأة  بني  بامل�شاواة  املتعلقة  اجلوانب 
على  ي�شاعد  واله�شة مما  ال�شعيفة  الفئات  ودعم 
وُيعّد  للعنف.  اجلذرية  االأ�شباب  بع�ص  معاجلة 
هذا امل�رضوع جزًء من حزمٍة متكاملٍة من الدعم 

وتنمية  اإعمار  الإع��ادة  ال��دويل  البنك  من  املقدم 
املناطق املحّررة والتي ترّكز على البنية التحتية 

واالأبعاد االجتماعية على ال�شواء.
حممد  االجتماعية  وال�شوؤون  العمل  وزير  وعّلق 
�شياع ال�شوداين، على املو�شوع، قائاًل، “�شي�شاند 
امل�رضوع جهود مكافحة الفقر وحتقيق اال�شتقرار 
�شوف  نف�شه،  الوقت  ويف  املحّررة،  املناطق  يف 
للدخل  امل���دّرة  االأ�شغر  التمويل  برامج  تتيح 
التجارية،  االأن�شطة  ت�شتاأنف  كي  لالأ�رض  الفر�ص 

وتوّفر فر�ص عمل يف هذه املناطق”.
 و�ش�عّزز الم�شروع  قدرة برامج �شبكات االأمان 
االجتماعي على ال�شمود بغية تمك�ن الحكومة 

واله�شة  الفق���رة  الفئات  م�شاعدة  من  العراق�ة 
ال�شدمات  اأم��ام  ال�شمود  على  القدرة  وبناء 

بفاعلية وكفاءة.
احلماية  م�شوؤويل  كبري  اخلوجة،  غ�شان  وق��ال 
العراق ورئي�ص  الدويل يف  البنك  االجتماعية يف 
الرئي�شّية  املكونات  اأح��د  “اإن  امل�رضوع،  فريق 
املواطنني  ق���درة  �شمان  ه��و  امل�����رضوع  ل��ه��ذا 
وامل�شتقبلية،  احلالية  ال�شدمات  مواجهة  على 
االأمان  �شبكات  برامج  امل�رضوع  هذا  و�شيح�ّشن 
جميع  يف  اأ���رضة  مليون   1.2 لنحو  االجتماعي 
اأنحاء العراق، كما �شي�شمح لالأ�رض باال�شتثمار يف 
ال�شحة والتعليم وو�شع نهاية لتوارث الفقر بني 

بغداد – فادية حكمت 

  مباحثات مع اربيل وأنقرة بشأن 
تصدير نفط كركوك

رعاية الطفل الواحد في 
العراق تكلف 113 دوالر 

يؤكد استعداده لمساندة االقتصاد 
التونسي

الخام االيراني  تتخطى  2.6 مليون 
برميل يوميا في حزيران

ا�شتمرار  اللعيبي  جبار  العراقي  النفط  وزي��ر  اجل��ورن��ال:اك��د   – بغداد   
كركوك  حقول  من  النفط  ت�شدير  الع��ادة  وانقرة  اربيل  مع  املباحثات 
"املباحثات بني احلكومة  عرب ميناء جيهان الرتكي. وقال اللعيبي ،  ان 
اعادة  اجل  من  م�شتمرة  الرتكي،  واجلانب  كرد�شتان  واقليم  االحتادية 
اىل  العراقي  النفط  وزير  واأ�شار  جيهان".  ميناء  عرب  كركوك  نفط  ت�شدير 
الطاقة  ان  كما  املباحثات،  نتائج  على  يعتمد  الت�شدير  اعادة  "قرار  ان 

الت�شديرية �شتحدد وقتها". 
وب�شاأن االنتاج احلايل من حقول كركوك، اكد اللعيبي اأنه "ي�شل اىل 220 

الف برميل يوميا، ويحول االنتاج بالكامل اىل امل�شايف املحلية". 

بغداد – اجلورنال : ك�شف موقع" نومبيو" الذي يعنى بامل�شتوى املعي�شي لدول 
العامل، االثنني، ان رعاية الطفل الواحد يف العراق "قبل دخولة ريا�ص االطفال" 
تكلف 113 دوالر �شهريا.  وقال املوقع بح�شب اخر حتديث له يف متوز احلايل، 
"رعاية الطفل الواحد يف العراق ما قبل املدر�شة او ريا�ص االطفال تكلف  اإن 
113.80 دوالر �شهريا". وا�شاف ان "تكلفة رعاية الطفل الواحد يف املدار�ص 

االبتدائية الدولية ملدة عام كامل تكلف 2563 دوالر".
على  انفاقه  يتم  العراقي  املواطن  دخل  من   %32 "ن�شبة  ان  اىل  املوقع  ولفت 
على  املواطن  دخل  من  انفاقها  يتم  ن�شبة  اقل  ت�شكل  فيما  الغذائية،  امل��واد 

املالب�ص واالحذية وبن�شبة %2.7. . 

عرب  التون�شي  االقت�شاد  مل�شاندة  ا�شتعداده  العراق  اكد  اجلورنال:   – بغداد 
 ، اخلارجية  ل��وزارة  بيان  وذكر   . البلدين  بني  التجارية  املبادالت  تطوير 
التجارة  وزير  التقى  اللجماوي  تون�ص ماجد  العراق يف  "�شفري  ان  االثنني،  
التون�شي عم��ر الباهي، للتباحث ب�شاأن التعاون بني البلدين ". وا�شار ال�شفري 
تطوير  عرب  التون�شي  االقت�شاد  مل�شاندة  العراق  ا�شتعداد  اإىل  اللقاء"  خالل 
ال�شقيقني،  ال�شعبني  م�شلحة  يخدم  ومبا  البلدين  بني  التجارية  املبادالت 
ف�شال عن توفري الدعم للقطاع اخلا�ص ". من جانبه اكد الوزير التون�شي" اأن 
اإىل م�شتويات  التجارية واالرتقاء بها  بالده حري�شة على تعزيز املبادالت 

اأعلى، م�شريا اإىل �رضورة فتح اآفاق جديدة للتعاون وتبادل الزيارات"

واملكثفات  اخلام  النفط  من  ايران  �شادرات  :�شجلت  متابعة    – اجلورنال 
2018.وتخطت  يونيو/حزيران  �شهر  يف  يوميا  برميل  مليون   2.61 متو�شط 
النفط اخلام  الوطنية االيرانية يف يونيو/حزيران، من  النفط  �شادرات �رضكة 
يوميا.وكانت  برميل  الف   330 اكرثمن  واملكثفات  برميل  مليون   2.28
�شادرات نفط اخلام االيراين قد �شجلت متو�شط 2.115 مليون برميل يوميا يف 
ال�شنة الت�شديرية املنتهية 20 مار�ص/اآذار 2018.من جهة ثانية اأعلن حممد 
باقر نوبخت املتحدث با�شم احلكومة االيرانية اأن العوائد النفطية منت بن�شبة 
74 باملئة  خالل 21  اآذار- 20  حزيران 2018، بارتفاع 59.8 باملئة على 

ا�شا�ص �شنوي. 

العراقاللعيبي صادراتنومبيو:

بيانات

بي بي تعلن بدء تشغيل خط أنابيب اذربيجان الجزائر تزيد إنتاج الغاز شرق البالد والكويت تصدر اول شحنة من النفط الخفيف
بكلفة 28 مليار دوالر

قريبا افتتاح اول مركز تسويق للسلع االيرانية في العراق 

اجلزائرية  الوطنية  الطاقة  �رضكة  رئي�ص  اعلن 
من  القريب  اآلرار  بحقل  الغاز  اإنتاج  اأن  �شوناطراك 
16 مليون  24.7 من  اإىل  ليبيا قد زاد  احلدود مع 

مرت مكعب يوميا اإثر تو�شعة احلقل.
قدور،  ولد  املوؤمن  عبد  التنفيذي  الرئي�ص  ويعمل 
الذي كان يفتتح تو�شعة احلقل ر�شميا، على زيادة 
جهود  اإط��ار  يف  املتقادمة  الغاز  بحقول  االإنتاج 

لتعزيز اإيرادات اجلزائر من اإنتاج النفط والغاز.
معظمها  ال��غ��از،  م�شاريع  م��ن  ع��دد  ت�شغيل  وب���داأ 
و2018،   2017 يف  قائمة،  حلقول  تو�شعات 

بع�شها يف حقول يف رقان وتيميمون. وبلغت تكلفة 
تو�شعة اآلرار، التي متت مب�شاعدة �رضكتي برتوفاك 
 545 )حوايل  جزائري  دينار  مليار   64 وبوناتي، 

مليون دوالر(. واجلزائر مورد للغاز اإىل اأوروبا وبلغ 
ويف   .2017 يف  مكعب  مرت  مليار   135 اإنتاجها 
جذب  يف  �شعوبات  البلد  واجه  االأخ��رية،  ال�شنوات 
جديدة  حقول  تطوير  على  للم�شاعدة  اال�شتثمار 
وزير  اأعلن  اخر  جانب  من  القائم.  االإنتاج  وزيادة 
النفط الكويتي بخيت الر�شيدي اأن موؤ�ش�شة البرتول 
من  االإطالق  على  لها  �شحنة  اأول  �شدرت  الكويتية 
اأي�شا  يتوىل  الذي  الوزير،  واأبلغ   . اخلفيف  اخلام 
الكويتية  االأنباء  وكالة  البرتول،  موؤ�ش�شة  رئا�شة 
"كونا" اأن اخلام اجلديد �شي�شع الكويت يف م�شاف 
الذي  اجلودة  عايل  اخلفيف  للخام  املنتجة  الدول 

يلقى طلبا كبريا يف االأ�شواق العاملية.

بريت�ص  العمالقة  الربيطانية  النفط  جمموعة  اأعلنت   
خط  ت�شغيل  ب��دء   ، االثنني  بيان  يف  ب��ي(  )ب��ي  برتوليوم 
وهو  اذربيجان،  يف  دوالر  مليار   28 بكلفة  غاز  انابيب 
الغاز  على  اوروب���ا  اعتماد  يخف�ص  ان  يتوقع  م�رضوع 
اىل  الغاز  بنقل   "2 دنيز  "�شاه  م�رضوع  �شيقوم  الرو�شي. 
وقالت  اوروب���ا.  يف  اخ��رى  دول  اىل  بعدها  وم��ن  تركيا 
املجموعة ان امل�رضوع هو "نقطة انطالق جمموعة خطوط 
انابيب "�شاذرن غاز كوريدور" )ممر اجلنوب للغاز( الذي 
قزوين  بحر  الطبيعي من  الغاز  بنقل  االوىل  للمرة  �شيقوم 
رو�شيا  االنابيب  خط  يتجاوز  االأوروبية".  االأ�شواق  اىل 
اعتماد  خف�ص  على  احلري�ص  االوروب��ي  االحتاد  ويدعمه 
اوروبا على مو�شكو يف امدادات الطاقة. وقال بوب داديل 
الرئي�ص التنفيذي لبي بي يف البيان "اإن م�رضوع �شاه دنيز 
2 ومع �شبكة خطوط �شاذرن غاز كوريدور �شينقل امدادات 
جديدة مهمة للطاقة اىل اوروبا، مما يزيد من تنوع م�شادر 
غاز  "�شاذرن  مل�رضوع  العام  املدير  واأو���ش��ح  الطاقة". 

كوريدور" افغان اي�شاييف ان الت�شليم بداأ ال�شبت.
م�شاريع  اكرب  اإح��دى  هي  دنيز  �شاه  من  الثانية  املرحلة 
الغاز يف العامل واكرثها تعقيدا، عن بنية حتتية هي االوىل 
من نوعها �شيدت حتت مياه بحر قزوين. وتقدر جمموعة 
ترليون  على  يحتوي  ال�شخم  دنيز  �شاه  حقل  اأن  بي  بي 
االوىل من  املرحلة  وبداأت  الطبيعي.  الغاز  مرت مكعب من 
تنقل  االن  وهي   ،2006 يف  احلقل  يف  التنقيب  عمليات 

الغاز الطبيعي اىل جورجيا وتركيا.
16 مليار  و�شت�شيف املرحلة الثانية من �شاه دنيز كمية 

مرت  مليارات   10 نحو  اىل  الغاز  من  �شنويا  مكعب  مرت 
مكعب تنتجها املرحلة االوىل من امل�رضوع، بح�شب بي.بي.
3500 كلم ومير يف  و�شيعرب غاز حقل �شاه دنيز م�شافة 
 800 من  واكرث  مرتا،   2500 ارتفاعها  يتجاوز  مناطق 
مرت حتت البحر. وتتوقع بريت�ص برتوليوم بدء الت�شليم اىل 

اوروبا يف 2020. 

العراق  يف  االي���راين  التجاري  امل�شت�شار  اعلن 
ت�شويق  مركز  اول  ان  االث��ن��ني،    ، بهزاد  نا�رض 
يف  ابوابه  �شيفتح  العراق،  يف  االيرانية  لل�شلع 
بغداد قريبا لتطوير ا�شواق الت�شدير . وقال بهزاد 
بح�شب وكالة "ايرنا " االيرانية ، انه " مت حتديد 
للح�شور  العراقي  لل�شوق  كاأولوية  جماال   21
جمال  يف  املهمة  االإيرانية  للمنتجات  املبا�رض 
ال�شلع  ه��ذه   " ان  وا�شاف   ." واخل��دم��ات  ال�شلع 
والكهرباء  االأ�شا�شية  ال�شناعية  ال�شلع  ت�شمل 
وال��ع��ل��وم امل��ع��رف��ي��ة وال��ن��ف��ط وال��غ��از وال��ب��ن��اء 
واالأعالف احليوانية والدواجن واخلدمات التقنية 
املختربات  وم�شتلزمات  واالأدوي��ة   ، والهند�شية 

والبرتوكيماوية  البال�شتيكية  وامل��ن��ت��ج��ات 
واملعدات الطبية وجتهيز امل�شت�شفيات ومنتجات 
املياه  ومن�شاآت  واالآالت  والع�شائر  االأل��ب��ان 
وال�شجاد  ال�����رضب  وم��ي��اه  ال�شحي  وال�����رضف 

وال�����ش��ن��اع��ات ال��زراع��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة واأن��ظ��م��ة 
واحلجر  والبالط  والدهانات  والتدفئة  التربيد 
التقييم  اإىل  احلاجة   " اإن  واأو�شح  وال�شرياميك". 
ت�شري اإىل اأن ا�شتمرار وجود ال�رضكات يف ال�شوق 
ملعرفة  ال�رضورية  املعامالت  وكذلك  العراقية، 
للعمالء  املنا�شب  الوقت  يف  واال�شتجابة  الطلب 

يف ال�شوق العراقية، اأمر �رضوري".
للمنتجات  النوعية  ال�شمات  تعريف   " اإن  موؤكدا 
قبل  من  التجارية  العالمات  واإدارة  االإيرانية 
معدل  زي��ادة  يف  ج��دا  فعاال  �شيكون  ال�رضكات 

ت�شوق الب�شائع االإيرانية اإىل العراق".
وكان ال�شفري االيراين لدى العراق، اإيرج م�شجدي 
اأعلن   يف وقت �شابق،  ان حجم التبادل التجاري 
املا�شي  االي��راين  العام  بلغ  والعراق  اي��ران  بني 

اكرث من 13 مليارا و 210 ماليني دوالر.
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اأظه��ر م�شح ُن���رضت نتائجه االثن��ني اأن امل�شانع الربيطانية 
�شه��دت ا�شتق��رارا يف وت��رية النم��و يف يونيو حزي��ران، لكن 
املخ��اوف ب�ش��اأن التج��ارة العاملي��ة وخ��روج بريطانيا من 
االحت��اد االأوروب��ي قو�ش��ت الثق��ة يف النظ��رة امل�شتقبلي��ة 
للقط��اع لترتاج��ع اإىل اأدن��ى م�شتوياته��ا يف �شبع��ة اأ�شه��ر. 
وزاد موؤ���رض اآي.ات�ص.ا���ص ماركت/�شي.اآي.بي.اإ���ص ملدي��ري 
امل�شرتي��ات بقط��اع ال�شناع��ات التحويلي��ة الربيط��اين اإىل 
54.4 م��ن ق��راءة معدلة باخلف�ص بلغ��ت 54.3 يف   اأيار، 
ليتج��اوز متو�ش��ط توقع��ات خ��رباء االقت�ش��اد يف ا�شتطالع 
لروي��رتز والبالغ 54.0 ويف��وق م�شتوى اخلم�ش��ني الفا�شل 
ب��ني النم��و واالنكما�ص. غري اأن �شهر حزي��ران جاء يف ختام 
اأ�شع��ف رب��ع �شن��ة ملوؤ���رض مدي��ري م�شرتي��ات ال�شناع��ات 
التحويلية بربيطانيا يف عام ون�شف العام، وقالت اآي.ات�ص.
ا���ص مارك��ت التي اأج��رت امل�شح اإن ال�شك��وك تكتنف على ما 
يب��دو اآف��اق القط��اع ال��ذي ي�شهم بع���رضة باملئة م��ن الناجت 
االقت�ش��ادي. وتراج��ع التف��اوؤل اإىل اأدن��ى م�شتويات��ه من��ذ 
بداية الع��ام و�شط قلق روؤ�شاء امل�شانع م��ن �شغوط التكلفة 
والر�ش��وم التجاري��ة املحتمل��ة واأ�شع��ار ال���رضف وخ��روج 
بريطاني��ا من االحت��اد االأوروبي الذي ال يتبق��ى ال�شتكماله 

�شوى ت�شعة اأ�شهر. 

اأظه��رت بيانات من وزارة الطاقة الرو�شية ، االثنني،  جتاوز 
اإنت��اج النف��ط الرو�ش��ي 11 ملي��ون برميل يومي��ا يف يونيو 
حزي��ران للم��رة االأوىل من��ذ اأبري��ل ني�ش��ان 2017. وارتفع 
اإنت��اج النف��ط اإىل 11.06 ملي��ون برميل يومي��ا يف حزيران 
م��ن 10.97 مليون برميل يوميا يف ماي��و اأيار بزيادة نحو 
100 األ��ف برمي��ل يومي��ا.  وباالأطن��ان، بل��غ اإنت��اج النفط 
45.276 مليون طن مقارنة مع 46.377 مليون يف  اأيار.
ويف ال�شه��ر املا�ش��ي اتفقت اأوب��ك وكبار منتج��ي النفط يف 
الع��امل ويف مقدمته��م رو�شيا على العودة لن�شب��ة التزام مئة 
باملئ��ة بتخفي�ش��ات االإنت��اج املتف��ق عليها م�شبق��ا بعدما 
خف�ص ع��دد من الدول االأع�شاء يف اوب��ك االنتاج باأكرث من 
املتف��ق علي��ه لعدة اأ�شه��ر. وتعه��دت رو�شيا بزي��ادة االإنتاج 

األف برميل يوميا يف الن�شف الثاين من العام.  200

انخف���ص الي��ورو ن�ش��ف باملئ��ة وتراجع��ت عم��الت اأخرى 
مرتفع��ة العائ��د مث��ل ال��دوالر االأ�ش��رتايل االثنني م��ع تزايد 
املخاوف من اأن يوؤدي ت�شاعد النزاع التجاري بني الواليات 
املتح��دة و�رضكائه��ا اإىل تقلي���ص الطلب. وتعر�ش��ت العملة 
املوح��دة النتكا�ش��ة اأي�شا بعدما تلق��ت امل�شت�شارة االأملانية 
اأجني��ال م��ريكل �رضب��ة جديدة ح��ني عر�ص وزي��ر داخليتها 
اال�شتقال��ة يف خ��الف مت�شاعد بخ�شو���ص �شيا�شة الهجرة. 
ون��زل الي��ورو 0.5 باملئ��ة االثن��ني اإىل 1.1633 دوالر يف 
التعامالت املبكرة يف لندن. وتكبدت العملة االأوروبية ثالث 

خ�شارة �شهرية على التوايل اأمام الدوالر يف حزيران.


