
 املوارد املائية 
تعلن �سبب تاأجيل 

اإمالء �سد اإلي�سو 
الرتكي

�أم�����س  �ملائي����ة،  �مل����و�رد  وز�رة  �أعلن����ت 
�لأربع����اء، �أنَّ تاأجي����ل �إمالء �س����د �إلي�سو 
�لرتك����ي، ج����اء لتج����اوز �س����ّح �ملي����اه يف 

�لعر�ق.
وق����ال وزير �ملو�رد ح�س����ن �جلنابي يف 
بي����ان، �إنَّ "رئي�����س وزر�ء تركي����ا، �أبل����غ 
رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي حيدر �لعبادي، 
بتاأجي����ل �إمالء �سد �إلي�س����و �لرتكي حتى 

حزير�ن �ملقبل، بدًل من �آذ�ر �ملقبل"..
و�أ�س����اف �جلناب����ي، �أنَّ "تاأجي����ل �إم����الء 
�ل�س����د، ياأت����ي عل����ى �أمل حت�س����ن �ملو�سم 
�ملائ����ي لتج����اوز �س����ّح �ملي����اه �ملتوقع يف 

�لعر�ق".
وكان����ت وز�رة �ملو�رد �ملائية، قد حذرت 
يف ع����ام 2014، من �أن تاأثري �سد �إلي�سو 
�سيكون كب����ريً� يف حال �كتم����ال �إن�سائه 
ب�سب����ب �عتم����اد �لعر�ق عل����ى �لإير�د�ت 
�ملائي����ة من تركيا ب�سكل كبري لتغذية نهر 

دجلة.
ويع����د �س����د �إلي�س����و �ل����ذي ب����د�أت تركي����ا 
يف بنائ����ه يف �آب ع����ام 2006، م����ن �كرب 
�ل�سدود �ملُقامة على نهر دجلة وي�ستطيع 
خ����زن كمية من �ملي����اه تقّدر ب�����)11،40( 
مليار مرت مكع����ب وتبلغ م�ساحة بحرية 

�ل�سد حو�يل 300 كم2.

 الزراعة 
النيابية: خ�سائر 
دياىل وبابل من 
انفلونزا الطيور 

بلغت خم�سة 
مليارات دينار

و�ملي����اه  �لزر�ع����ة  جلن����ة  رئي�����س  �أك����د 
�إنَّ  �لتميم����ي،  ف����ر�ت  �لنائ����ب  �لنيابي����ة 
خ�سائ����ر مرّبي �لدو�ج����ن يف حمافظتي 
دي����اىل وبابل ب�سبب �نفلون����ز� �لطيور، 
ملي����ار�ت  �خلم�س����ة  حاج����ز  جت����اوزت 

دين����ار، فيما دع����ا �حلكوم����ة �ىل ت�سريع 
وترية �لتعوي�سات.

وق����ال �لتميم����ي يف حديث �سحف����ي، �إنَّ 
"ظه����ور مر�����س �نفلون����ز� �لطي����ور يف 
حق����ول دو�ج����ن يف دي����اىل وباب����ل كّب����د 
�أ�سحابها خ�سائر مادية فادحة جتاوزت 
حاج����ز �خلم�سة مليار�ت دينار"، موؤكدً� 
�إنَّ "�أغلب �ملربني مل يعد مبقدورهم �إعادة 

�لإنتاج ب�سبب �لديون �ملرت�كمة".
ودع����ا �لتميمي، �حلكوم����ة �ملركزية �ىل 
"ت�سكيل جلان تعوي�س عاجلة لت�سريع 
لأ�سح����اب  �لتعوي�س����ات  دف����ع  وت����رية 
�حلق����ول �ملت�سررة من �نفلونز� �لطيور 
م����ن �أجل ب����دء �إع����ادة �لإنتاج م����ن جديد 

لدعم �لقت�ساد �ملحلي".
وكان����ت حقول دو�جن يف دياىل وبابل، 
�أ�سيبت موؤخرً� مبر�س �نفلونز� �لطيور 
م����ا �أدى �ىل �إع����د�م ع�س����ر�ت �لآلف من 

�لدجاج لحتو�ء �ملر�س.

 البنك الدويل: 
اأكثـر من 600 األف 
موظف بال�سركات 

العاّمة فائ�سني عن 
احلاجة

�أعل����ن �لبنك �ل����دويل، �أنَّ �أك����ر من 600 
�ل�س����ركات  يف  يعمل����ون  موظ����ف  �أل����ف 
�لعام����ة فائ�سون ع����ن �حلاج����ة، م�سددً� 
عل����ى �س����رورة �ل�سر�كة ب����ني �لقطاعني 
�لقت�س����اد  و��سف����ًا  و�خلا�����س،  �لع����ام 

�لعر�قي ب�"�ملركزي".
وقالت، ممثل����ة �لبنك �لدويل يار� �سامل، 
ف�ي ورقة بحثية، قدمتها خالل م�ساركتها 
يف �حللق����ة �لثالث����ة م����ن �سل�سل����ة ور�س 
تنظ����م بال�سر�ك����ة م����ا بني منت����دى بغد�د 
�لقت�س����ادي و�لأمان����ة �لعام����ة ملجل�����س 
�ل����وزر�ء، �إنَّ �لبن����ك �ل����دويل يوؤكد على 
�همي����ة �ل�سر�كة ب����ني �لقطاعني �خلا�س 
و�لع����ام، م�س����ريًة �ىل وج����ود حتدي����ات 
تو�جه دور �ل�سركات �لعامة يف �ل�سر�كة 

بني �لقطاعني �ل�ع�ام و�ل�خ�ا�س.
�لعر�ق����ي  �لقت�س����اد  �أنَّ  �ىل  و�أ�س����ارت 
يعد �قت�س����ادً� مركزيًا وتعاين �ل�سركات 
�لعاّم����ة في����ه م����ن تكالي����ف �نت����اج عالية 

وفائ�����س يف �لأي����دي �لعامل����ة باأكر من 
600 �أل����ف موظ����ف، نح����و 60 باملئة هم 
م����ن �لفائ�سني، ف�ساًل ع����ن �لبطالة �لتي 

تعترب م�سكلة ك�ب�ي�رة ف��ي �ل��ع��ر�ق.
و�أكدت وجود هذه �لن�سب من �لعاطلني 
عن �لعم����ل، ُيعد عائقًا رئي�س����ًا ي�ع�ت�ر�س 

�لإ�س���الح و�إع���ادة �ل�ه�ي�ك�ل�ة.

 املالية ترتّيث يف 
اإطالق التعيينات 
وتوِقف الرتفيع 

والعالوة للموظفني
نا�س����دت وز�رة �ملالية، �أم�����س �لأربعاء، 
جمل�س �لنو�ب، �سرورة �إقر�ر �ملو�زنة 
له����ذ� �لع����ام لتعّلقه����ا �ملبا�س����ر باخلدم����ة 
�ملقّدم����ة للموظف����ني و�ملو�طنني على حد 
�س����و�ء وم�سال����ح عم����وم �لبل����د، م�سريًة 
�إىل �أنَّ تاأُخ����ر �إقر�ره����ا �أّدى �ىل �لرتّيث 
و�ل�ستح����د�ث  و�حل����ذف  بالتعيين����ات 

و�إيقاف �لرتفيع و�لعالوة للموظفني.
ونقل����ت و�سائ����ل �إعالم ع����ن م�سدر رفيع 
بالوز�رة قوله، �إنَّ "تاأخر �إقر�ر �ملو�زنة 
�ملالي����ة للع����ام �حل����ايل �أّدى �ىل �لرتّيث 
و�ل�ستح����د�ث  و�حل����ذف  بالتعيين����ات 
و�يق����اف �لرتفي����ع و�لع����الوة �ل�سنوي����ة 
للموظف����ني حل����ني �إق����ر�ر مو�زن����ة �لعام 

�حلايل 2018".
و�أ�ساف �مل�س����در، �أنَّ "�خلا�سر �لوحيد 
يف عملي����ة تاأخ����ر �ق����ر�ر �ملو�زن����ة ه����و 
�ملو�ط����ن، لأن �إطالق �لتعيينات �سُي�سهم 
بت�سغي����ل �لي����د �لعامل����ة يف موؤ�س�س����ات 
�لدولة، �إ�سافة �ىل ذلك، فاإن عملية تاأخر 
�ق����ر�ر �ملو�زن����ة لها �آثار �سلبي����ة يف �أد�ء 

موؤ�س�سات �لدولة ب�سكل عام".
�أ�س����درت  ق����د  �ملالي����ة،  وز�رة  وكان����ت 
�ل�س����رف  ب�سالحي����ة  يق�س����ي  �إعمام����ًا 
م����ن  �حل����ايل  لل�سه����ر   12/1 بن�سب����ة 
ب�سن����ة  مقارن����ة  �لفعلي����ة،  �مل�سروف����ات 
2017 و�ل�ستم����ر�ر باإيق����اف �لتعيينات 
�سو�ء على �ملالك �أو ب�سفة عقد و�إيقاف 
نقل خدمات �ملوظفني و�إيقاف �إجر�ء�ت 
�لع����الو�ت و�لرتفيعات و�إيق����اف �إجر�ء 
�ملناق����الت حلني ت�سري����ع قانون �ملو�زنة 

�لحتادية.

 بغداد/ زهراء الجا�سم

وكان �آخر تقري���ر �أعلنته وز�رة �لتخطيط 
�لعر�قي���ة يف 27-12-2017، بّين���ت فيه، 
�أنَّ �مل�س���ح وتقيي���م �لأ�س���ر�ر يف �ملناط���ق 
�مل���دن  دم���ار  حج���م  �إنَّ  يوؤك���د  �ملح���ررة، 
�ملح���ّررة بلغ���ت قيمت���ه 47 ملي���ار دولر، 
و�إنَّ �لعر�ق بحاجة �ىل 100 مليار دولر، 

لإعادة �لبناء و�لإعمار فيها.
يق���ول �مل�ست�س���ار �مل���ايل للعب���ادي مظه���ر 
�إنَّ  ل�)�مل���دى(،  حمم���د �سال���ح يف حدي���ث 
موؤمت���ر �ملانحني �ل���ذي �سُيعق���د قريبًا يف 
�لكويت لإعادة �إعمار �لعر�ق �ست�سارك فيه 
�كر من 70 دول���ة، مبا فيها دول �لتحالف 
�لدويل �سد �لإرهاب، م�سيفًا: و�ستعر�س 
جمهوري���ة �لع���ر�ق �لفر����س �ل�ستثمارية 
�ملتاحة للقطاع �خلا�س �لعاملي مبوؤ�س�ساته 
و�سركاته ومبختلف م�ستثمريه لال�ستثمار 
بالع���ر�ق يف مرحلة �إع���ادة �لإعمار، مردفًا 
كالم���ه بالق���ول: �إنَّ �لع���ر�ق ينتظ���ر �ملُنح 
و�مل�ساع���د�ت �ملتعلق���ة باإعم���ار مدن���ه على 
مدى �ل�سنو�ت �لع�س���ر �ملقبلة، وذلك طبقًا 
لتقرير �لأ�سر�ر �ملبا�س���رة وغري �ملبا�سرة 
�لتي تعر�س �إليها �لعر�ق ب�سبب �لإرهاب 
�لد�ع�سي، كم���ا �أنَّ تقري���رً� �سيعر�سه وفد  
حكوم���ة جمهوري���ة �لعر�ق، حي���ث قّدرت 
�لأ�سر�ر باأكر من 100 مليار دولر، علمًا 
�أنَّ �جله���ات �لر�عية للموؤمت���ر �إ�سافة �ىل 
دولة �لكوي���ت، هي �لبنك �ل���دويل و�لأمم 

�ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي.
وم���ن �ملق���رر �أْن ُيعق���د موؤمت���ر �ملانح���ني 
لإع���ادة �إعمار �لعر�ق يف دولة �لكويت يف 
�لن�س���ف �لأول م���ن �ل�سه���ر �ملقب���ل، بهدف 
ح�س���د �لدعم لإع���ادة �إعمار �مل���دن �ملحّررة 

من قبل ما ي�سّمى بتنظيم د�ع�س.
رئي����س  ت�سريح���ات  م���ن  �لرغ���م  وعل���ى 
�لوزر�ء حي���در �لعبادي �لت���ي رّكزت على 
�س���رورة مكافح���ة �لف�ساد ب���ذ�ت �لطريقة 

و�جله���ود �لتي مت���ت من خالله���ا مكافحة 
�لإره���اب، �إّل �أن ذل���ك مل ي�سهم ومّما يبدو 
يف طماأن���ة �ل���دول �ملانح���ة، حي���ث يوؤك���د 
�خلب���ري �لقت�سادي عام���ر �لع�سا�س، يف 
حديث ل�)�ملدى(، �إنَّ تكاليف �إعادة �لإعمار 

�ملق���ّدرة تتف���اوت تفاوتًا كب���ريً�، ح�سب ما 
نقلت���ه �سحيف���ة "�لتالنت���ك"، وه���ذ� ُيعد 
�سم���ن جمموع���ة �أمور ل تدع���و لطمئنان 
�جله���ات �ملانح���ة �لت���ي كان���ت ق���د  منحت 
�لكثري م���ن �لأمو�ل للع���ر�ق، لكنها �سهدت 

معدلت عالية للهدر يف �لإنفاق �حلكومي 
م���ع ت���دين �جل���ودة و�لكف���اءة يف �لإد�رة 

�ملالية للدولة.
وي���رى �لع�سا�س ووفق���ًا لذل���ك �لتحليل: 
�إنَّ  مق���د�ر �لأم���و�ل �سيعتم���د على عاملني 

مهمني، هما تقدير�ت �جلهة �ملانحة لل�سرر 
يف تل���ك �ملناطق �لتي ق���د تكون غري دقيقة 
لع���دم �لبيان���ات �لكافي���ة و�لو�س���ول �إليها 
خلطورة �مل���دن �ملحّررة من جهة، و�سعف 
�لثقة يف �أد�ء �حلكومة و�لإد�رة �ملالية من 

جهة �أخ���رى، وقد ت�سرتط �جلهات �ملانحة 
عل���ى �لدولة �أن تكون �ل�سركات �ملنفذة من 
�لدولة �ملانحة و�أن تقوم هذه �لدول بالدفع 
لتفادي عقبة �لهدر، �أم���ا �لعامل �لآخر، �أنَّ 
على �حلكومة يف هذ� �ملوؤمتر �إقناع �لدول 

�ملانحة بتقدير�تهم و�س���دق نّيتهم لإعمار 
�لع���ر�ق خا�سة و�أنَّ �حلكوم���ات �لعر�قية 
مل حتق���ق جناحًا يف �ع���ادة �عمار �لعر�ق 
لن�س���ف عقٍد من �لزم���ان وباأمو�ل تتجاوز 

�ملليون دولر.
�لمريكي���ة  �ملتح���دة  �لولي���ات  وتعم���ل 
و�ملجتم���ع �ل���دويل لتاأم���ني من���ح لإع���ادة 
�إعم���ار �مل���دن �لعر�قية ق���د تف���وق �ل� 115 
حمل���ة  ُبعي���د  ذل���ك  ياأت���ي  دولر،  ملي���ار 
يقوده���ا رئي�س �ل���وزر�ء �لعر�قي ملكافحة 
�لف�ساد يعتق���د �أنها ج���اءت كر�سالة طماأنة 
لل���دول �ملانح���ة و�مل�ستثم���رة �مل�ساركة يف 
موؤمت���ر �لكوي���ت للمانحني �ملرتق���ب، باأن 
�لأم���و�ل �لتي �ستنفقها ل���ن تذهب جليوب 
�لفا�سدين، فيما ي�ستبع���د �لبع�س �إمكانية 
حتقيق ذل���ك �ملبلغ، ياأمل �ن�س���اء �سندوق 
باإ�س���ر�ف �لدول���ة وهيئ���ات رقابية لتاليف 

وجود هدر �أو ف�ساد.
وكان نائب وزير �خلارجية �لكويتي خالد 
�جل���ار �لله، قد ق���ال مطلع �لع���ام �حلايل، 
�إنَّ موؤمتر �ملانحني لإع���ادة �إعمار �لعر�ق، 
ع���رب  جدي���دة  وفل�سف���ًة  توجه���ًا  �سي�سه���د 
�إ�سر�ك �لقطاع �خلا�س يف عملية �لإعمار، 
م�سيف���ًا �أن ه���ذ� �ملوؤمتر �سيك���ون برئا�سة 
خم����س جه���ات، ه���ي �لحت���اد �لأوروب���ي 
و�لعر�ق و�لكويت و�لأمم �ملتحدة و�لبنك 
�ل���دويل، وقد ب���د�أت �ت�سالتها م���ع �لبنك 
�ل���دويل ع���ن طري���ق �ل�سن���دوق �لكويتي 
ل�سياغ���ة  �لعربي���ة  �لقت�سادي���ة  للتنمي���ة 
�سورة وطبيع���ة هذ� �ملوؤمت���ر، �إىل جانب 

بنوده ومن �سي�سارك فيه.
جمل����س  رئي����س  �لعب���ادى  حي���در  وكان 
�ل���وزر�ء �لعر�ق���ي و�لقائد �لع���ام للقو�ت 
�مل�سلح���ة �لعر�قي���ة، قد �أعل���ن يف 12-9-
2017، �إنَّ �لق���و�ت �لعر�قي���ة �نته���ت م���ن 
تطه���ري �آخ���ر منطق���ة ترب���ط ب���ني �لعر�ق 
و�سوري���ا م���ن تنظي���م د�ع����س وعلى طول 

�حلدود �ل�سورية �لعر�قية ب�سكل كامل.
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م�ضت�ضار مايل: اأ�ضرار احلرب على داع�ش فاقت الـ )100( مليار دوالر

اأكد م�ست�سار مايل لرئي�ض الوزراء حيدر العبادي، اإنَّ تقرير العراق الذي �سُيعر�ض يف موؤمتر املانحني يف الكويت، قّدرت به الأ�سرار التي خلفتها 
احلرب على داع�ض الرهابي باأكثـر من ١٠٠ مليار دولر، اىل ذلك اأ�سار خبري اقت�سادي، اىل اأن تكاليف اإعادة الإعمار املقّدرة تتفاوت تفاوتًا كبرياً 

ح�سب ما نقلته �سحيفة "التالنتك"، وهذا التفاوت ياأتي �سمن جمموعة اأمور ل تدعو لطمئنان اجلهات املانحة التي كانت قد منحت الكثري من 
الأموال للعراق، لكنها �سهدت معدلت عالية للهدر يف الإنفاق احلكومي مع تدين اجلودة والكفاءة يف الإدارة املالية للدولة طيلة الفرتة ال�سابقة.

مال وأعمال

ت�شرتط 
اجلهات 
املانحة 
على الدولة 
اأن تكون 
ال�شركات 
املنفذة من 
الدولة املانحة

بروك�سل
تباطوؤ الت�سخم مبنطقة 

اليورو خالل كانون 
الأول

�أظه����رت بيان����ات، �أم�����س �لأربع����اء، �أّن �نخفا�س 
�أ�سعار �ملكاملات �لهاتفية و�ملالب�س و�خل�سرو�ت، 
ت�سّب����ب يف تباط����وؤ من����و �أ�سع����ار �مل�ستهلك����ني يف 
كان����ون �لأول، كم����ا كان متوقع����ًا عل����ى �لرغم من 
منطق����ة  يف  و�ل�سكائ����ر  �لوق����ود  �سع����ر  �رتف����اع 

�ليورو.
ووفق����ًا للبيان����ات �أي�س����ًا، ��ستقر مع����دل �لت�سخم 
�لأ�سا�س �ل����ذي ير�قبه �لبنك �ملرك����زي �لأوروبي 

دون تغرّي ُيذكر.
وقال مكتب �لإح�ساء�ت �لتابع لالحتاد �لأوروبي 
)يورو�ست����ات( �إن ت�سخم �أ�سع����ار �مل�ستهلكني يف 
دول منطق����ة �لي����ورو �لت�س����ع ع�س����رة �سج����ل 0.4 
باملئ����ة على �أ�سا�س �سهري يف كانون �لأول و1.4 
باملئة على �أ�سا�س �سنوي �نخفا�سًا من 1.5 باملئة 

يف ت�سرين �لثاين.
ومن بني جميع �ملكون����ات، �سجلت �أ�سعار �لطاقة 
�أك����رب زيادة على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة 2.9 باملئة 
يف كان����ون �لأول، بينم����ا ز�د �سع����ر �لأغذي����ة غري 
�مل�سنع����ة 1.9 باملئة. وبا�ستبع����اد هذين �ملكونني 
�أو م����ا يطل����ق علي����ه �لبن����ك �ملرك����زي  �ملتقلب����ني، 
�لأوروب����ي �لت�سخ����م �لأ�سا�����س، ز�دت �لأ�سع����ار 
1.1 باملئ����ة على �أ�سا�س �سنوي، وهو نف�س معدل 

ت�سرين �لثاين وت�سرين �لأول.
�أنَّ �ملقيا�����س  وي����رى بع�����س خ����رب�ء �لقت�س����اد، 
�لأف�س����ل للت�سخ����م �لأ�سا�س هو �ل����ذي ل ي�ستبعد 
فقط �لطاق����ة و�لأغذية غري �مل�سنعة، و�إمنا �أي�سًا 
�لكحولي����ات و�لتب����غ، وه����ي �ل�سل����ع �لت����ي تتاأثر 

�أ�سعارها عادة بالتغري يف �ل�سر�ئب �حلكومية.
لك����ن هذ� �ملقيا�س �أي�سًا ��ستقر عند 0.9 باملئة يف 
كانون �لأول دون تغيري عن �ل�سهرين �ل�سابقني.

ويريد �لبنك �ملرك����زي �لأوروبي، �إبقاء �لت�سخم 
�ملتو�س����ط  �مل����دى  يف  قلي����اًل  باملئ����ة  �ثن����ني  دون 
وي�س����رتي �سند�ت حكومي����ة يف �ل�سوق �لثانوية 
ل�سخ �ملزيد من �ل�سيولة يف �لنظام �مل�سريف من 

�أجل حتفيز �لئتمان يف �لقت�ساد.
لك����ن يف ح����ني ينم����و �قت�س����اد منطق����ة �لي����ورو 
باأ�سرع وترية خالل عق����د، وت�سجل �لبطالة �أدنى 
م�ستوياته����ا يف ت�سعة �أع����و�م، مل يرتجم هذ� بعد 

ملعدل منو �أ�سرع بو�سوح يف �لأ�سعار.

الريا�ض
ال�سعودية تودع ملياري 
دولر يف البنك املركزي 

اليمني لدعم العملة
قال���ت �حلكومة �ل�سعودية، �إنَّ �لعاه���ل �ل�سعودي �مللك 
�سلم���ان ب���ن عبد �لعزي���ز �أمر، �أم����س �لأربع���اء، باإيد�ع 
ملي���اري دولر يف �لبن���ك �ملركزي �ليمن���ي لدعم �لعملة 

�ليمنية �ل�سعيفة.
تاأتي هذه �خلطوة بعد �أيام من منا�سدة رئي�س �لوزر�ء 
�ليمن���ي ب�سخ �أمو�ل لدعم �لري���ال و�مل�ساعدة يف �إنقاذ 

�لبلد �لذي متّزقه �حلرب من �جلوع.
وقال م�سدر مق���ّرب من �حلكومة �ل�سعودية "هذ� لي�س 
قر�سًا، بل هي وديعة ولن يتعني على �حلكومة �ليمنية 

�ل�سرعية �سد�دها"..
ويع���اين �ليم���ن م���ن �لنق�س���ام ب�سبب �حل���رب �لأهلية 
�مل�ستمرة منذ نحو ثالث �سنو�ت بني �حلكومة �ملعرتف 
بها دوليًا �لت���ي تدعمها �لريا�س و�ملتمركزة يف جنوب 
�لب���الد وحرك���ة �حلوث���ي �ملتحالف���ة م���ع �إي���ر�ن و�لتي 
ت�سيطر على �سمال �لبالد مبا يف ذلك �لعا�سمة �سنعاء.

وفقد �لريال �ليمني �أكر من ن�سف قيمته مقابل �لدولر 
�لأمريك���ي وت�سبب �رتفاع �لأ�سعار يف عجز �لكثري من 

�ليمنيني عن �سر�ء بع�س �ل�سلع �لأ�سا�سية.
ويو�ج���ه �لبنك �ملركزي �ليمن���ي، �لذي يتخذ من مدينة 
عدن �ل�ساحلية بجنوب �لبالد مقرً� له، �سعوبة يف دفع 
�أجور موظفي �لقطاع �لعام �لتي يعتمد عليها �لكثري من 

�ليمنيني يف ظل �نخفا�س �حتياطيات �لنقد �لأجنبي.
وق���ال رئي����س �ل���وزر�ء �ليمن���ي �أحم���د ب���ن دغ���ر، يوم 
�لأربعاء، ”�إنق���اذ �لريال يعني �إنقاذ �ليمنيني من جوع 

حمتم“.

ميالنو
اأ�سهم اأوروبا ترتاجع بعد 
بيانات جتارية بريطانية 

خمّيبة للتوقعات
�أثر �سعف بيانات جتاري���ة يف بريطانيا ون�ساط �إبر�م 
�ل�سفق���ات على حتركات �أ�سعار بع����س �لأ�سهم �لكربى 
يف �أوروب���ا �لأربع���اء، حيث تر�جع���ت �ل�سوق �لأو�سع 
نطاقًا مقتفيًة �أثر �لبور�س���ة �لأمريكية بعد بد�ية قوية 

للعام.
وكان �سهم���ا بريب���ري للمنتج���ات �لفاخ���رة وبري�سون 

للن�س���ر �سمن �أكر �لأ�سهم تر�جع���ًا �إثر بيانات جتارية 
خميبة للتوقعات.

و�أث���رت خ�سائر �ل�سهم���ني وكذلك �ل�سع���ف يف قطاعي 
�مل���ال و�لرعاي���ة �ل�سحية عل���ى �ملوؤ�س���ر �ستوك�س 600 
لالأ�سهم �لأوروبية �لذي نزل 0.2 باملئة بحلول �ل�ساعة 

0921 بتوقيت غرينت�س.
و�نخف����س �ملوؤ�س���ر فاينن�س���ال تامي���ز 100 �لربيطاين 

0.3 باملئة.
وه���وى �سه���م �نفورم���ا �لربيطاني���ة 7.3 باملئ���ة بعدما 
قدمت عقدً� وعر�سًا نقديًا ل�سر�ء يو.بي.�إم �لربيطانية 

لتنظيم �ملعار�س �لتي قفز �سهمها 14 باملئة.
بال���دورة  �ل�سي���ار�ت �ملرتبط���ة  �أ�سه���م قط���اع  وق���ادت 
�لقت�سادي���ة و�لأ�سهم �ملت�سلة بال�سلع �لأولية و�لبنوك 
مكا�س���ب �أ�سه���م �أوروب���ا من���ذ بد�ي���ة �لع���ام بدع���م م���ن 
خم���اوف يف �سوق �ل�سن���د�ت وتفاوؤل ب���اأن �ملنطقة يف 
مرحل���ة مبكرة ن�سبيًا من دورة حتديثات �لأرباح ومنو 

�لإنفاق �لر�أ�سمايل.
وعل���ى �لرغم من �نخفا����س يوم �لأربع���اء، ظل �ملوؤ�سر 
�ستوك����س 600 قريب���ًا م���ن �أعلى م�ستويات���ه يف عامني 

ون�سف �لعام �لتي بلغها يف مطلع �ل�سهر �جلاري.
وت�سب���ب �سع���ود �ليورو، �ل���ذي لم�س �أعل���ى م�ستوى 
يف ثالثة �أع���و�م مقابل �ليورو يف �لآونة �لأخرية، يف 
بع����س �لقل���ق ب�ساأن �ل�س���ركات �لأوروبي���ة �لتي تعتمد 

بدرجة كبرية على �أرباح �لدولر.
وكان قط���اع �لتكنولوجيا م���ن �لقطاع���ات �لقليلة �لتي 
حقق���ت �رتفاع���ًا يوم �لأربع���اء، بدعم م���ن �سعود �سهم 

�إيه.�إ�س.�إم.�إل 5.4 باملئة.
وحّقق���ت �سرك���ة مع���د�ت �سناع���ة �ل�سر�ئ���ح �لهولندية 
�س���ايف رب���ح �أف�سل من �ملتوق���ع يف �لرب���ع �لأخري من 
�لع���ام، بف�سل �نتعا����س �لطلب على �أ�سب���اه �ملو�سالت 
بعدم���ا طلب عم���الء �سح���ن منتجات قبل �ملوع���د �ملقرر 

لذلك.

O u t   o  f   B  o  r  d  e  r  s
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