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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6101

اقتصاد

وتتعاونان في تحديث األسطول التجاري اإليراني

إيران وروسيا تدرسان آفاق ربط شبكة الكهرباء بني البلدين
اس��تعرض وزيرا الطاقة الروسي وااليراني ،خالل اتصال
هاتف��ي ،آف��اق ربط ش��بكة الكهرب��اء بين البلدي��ن عبر أراضي
جمهورية آذربايجان وجورجيا وأرمينيا.
واتف��ق ألكس��اندر نوف��اك ورض��ا أردكاني��ان عل��ى عق��د
اجتماع للجنة االقتصادية المش��تركة للبلدين في مدينتي
طه��ران واصفه��ان لثالثة أيام .ومن المتوق��ع أن تعقد الدورة
الخامس��ة عش��رة للجنة التعاون الحكومي االيراني والروسي
في  16حزيران القادم في ايران.
وفي هذا الس��ياق ،كان س��فير روس��يا لدى طهران ،لوان
جاكاري��ان ،ق��د أعل��ن ان الحظ��ر األمريك��ي ل��ن يؤث��ر عل��ى
التع��اون الروس��ي وااليران��ي ف��ي قط��اع الطاق��ة ،وكذل��ك
تنفي��ذ االتفاقي��ات الموقع��ة بينهم��ا .وأض��اف :ان موس��كو
مرتاح��ة لحيوي��ة العالق��ات الثنائية والتع��اون المتنامي بين
البلدين في مجال الطاقة.
بح��ث نائ��ب رئيس منظم��ة تطوي��ر وتحدي��ث الصناعات
االيراني��ة (إي��درو) ،م��ع وفد صناعي روس��ي ،مج��االت التعاون
بين صانعي المركبات الثقيلة في روسيا مع ايران لتحديث
أسطولها التجاري القديم.
وخالل لقائه مع الوفد الصناعي الروس��ي ،الثالثاء ،قال
بهزاد اعتمادي :انطلق المشروع الوطني لتحديث األسطول
التج��اري للب�لاد وال��ذي يش��مل  202500ش��احنة كبي��رة
وصغيرة وباصات تعمل على الغاز والبنزين ،بإيعاز من رئيس
الجمهورية وتحت اشراف هذه المنظمة .وأضاف :ان منظمة
(إيدرو) مس��تعدة لالس��تفادة من قدرات الش��ركات الروس��ية
لتوفي��ر المركب��ات الثقيل��ة عل��ى ش��كل قط��ع منفصل��ة ،من
أجل تحسين معايير الجودة والحفاظ على البيئة.
وأش��ار اعتم��ادي ال��ى الحظ��ر األميرك��ي األح��ادي
المجان��ب لألع��راف الدولي��ة ،الفت��اً ال��ى أن أج��زاء الفت��ة من
عملي��ات إنت��اج المركب��ات الثقيل��ة والتجاري��ة قي��د اإلنجاز
باالس��تفادة م��ن الق��درات االنتاجي��ة لمختل��ف مجموع��ات
صناعة المركبات الداخلية.

تدشني محطة كهروشمسية
جنوب إيران
ت�� ّم تدش��ين محط��ة كهروشمس��ية ف��ي قض��اء دش��تي
التاب��ع لمحافظ��ة بوش��هر (جن��وب اي��ران) ،ي��وم الثالث��اء،
وذل��ك بحض��ور محاف��ظ بوش��هر ومس��اعده السياس��ي
وقائممقام قضاء دشتي.

بحض��ور الرئي��س االيران��ي حس��ن روحاني في محافظة بوش��هر (جنوب) األح��د المقبل،
س��يتم افتت��اح مصفاتي��ن غازيتين في إط��ار المراحل التطويري��ة  13و 22و 23و 24في حقل
بارس الجنوبي المشترك مع قطر.
وستش��مل عمليات االفتتاح مصفاة المرحلة  13بطاقة تحلية  56مليون مترمكعب من
الغ��از يومي��اً ،ومصف��اة أخ��رى للمراح��ل التطويري��ة  22و 23و 24بطاق��ة معالج��ة  56مليون
مت��ر مكع��ب بالي��وم .يش��ار الى أن��ه ومع تدش��ين المراح��ل التطويري��ة المذكورة س��تتخطى
طاقة استخراج ايران ،قطر في الحقل البحري المشترك الواقع بالخليج الفارسي ،علماً ان
هذه المشاريع تنفذ عبر تحالفات تضم مقاولين ومستشارين ومتعهدين ايرانيين وباإلفادة
القصوى من الشركات المحلية.

أعل��ن وزي��ر خارجية باكس��تان عزم ب�لاده لتقوية وتنمي��ة اقتصادها الوطن��ي ،ولتحققه
تعتزم زيادة التبادالت التجارية مع كل من ايران والصين.
وأضاف شاه محمود قريشي ،كما أفادت صحيفة (نيش) الباكستانية ،إنه ونظراً لموقع
البلدي��ن جغرافي��ا ف��ان تنمية العالقات التجارية بين البلدين هي في س��لم أولويات إس�لام آباد
ولها أهمية خاصة ،مؤكداً مطالبته بزيادة التجارة الثنائية مع كل من ايران والصين .
وقال قريشي :ان التعاون السياسي واألمني مستمر مع طهران بشأن التحوالت الثنائية
واإلقليمي��ة األخي��رة .وأش��ار وزير خارجية باكس��تان ال��ى الهجوم اإلرهاب��ي األخير في ايران
ال��ذي قام��ت ب��ه عصاب��ة إرهابي��ة تس��تقر عل��ى ح��دود البلدي��ن؛ مبين��اً ان هدفه��ا ه��و تخريب
العالقات الودية مع طهران .وأضاف :ان الش��عب االيراني ش��عب حضاري يمتاز ببلوغ سياس��ي
وثقاف��ي ،معرب��اً ع��ن ثقت��ه ان اي��ران تعرف جيداً ان هناك مس��اعي س��لبية ته��دف إلى تخريب
وتشويه العالقات بين البلدين.
وخالل اللقاء ،ش��رح مندوبو صانعي المركبات الثقيلة
الروس��ية ،الق��درات التقني��ة ومعايير الج��ودة ومعايير البيئة
لمختل��ف أن��واع الش��احنات والباص��ات الروس��ية الت��ي تعم��ل
بالغ��از والكهرب��اء ،معلني��ن اس��تعدادهم لدراس��ة إط�لاق
خط��وط إئتماني��ة وكيف��ة التب��ادل المال��ي والصناع��ي بي��ن

البلدي��ن .كم��ا تق��رر ،خ�لال اللق��اء ،أن يق��وم فريق��ا خب��راء
الجانبي��ن بوض��ع اللمس��ات األخيرة وإب��رام إتفاق��ات التعاون
ف��ي مختل��ف المج��االت ،تزامناً مع االجتماع الخامس عش��ر
للجنة المش��تركة بين البلدين والذي سيعقد في حزيران/
يونيو القادم في اصفهان (وسط ايران).

وتبلغ الطاقة التوليدية لهذه المحطة الكهروشمس��ية
 100كيلوواط ،وبلغت كلفة إنشائها 4ر 2مليار تومان.
وعل��ى هام��ش مراس��م التدش��ين ،ق��ال ن��ادر تميم��ي،
قائممق��ام قض��اء دش��تي :ان أح��د األس��اليب الجدي��دة
لتولي��د الطاق��ة الكهربائية تتمثل في اس��تخدام المحطات
الكهروشمس��ية؛ مضيف��اً :ان الظ��روف مهي��أة ف��ي محافظة
بوش��هر إلنش��اء مث��ل ه��ذه المحط��ات ،مش��يراً ال��ى مي��زات
ه��ذا األم��ر من حيث الحف��اظ على البيئة وخف��ض انقطاع
التي��ار الكهربائي .وأضاف :ان وزارة الطاقة وقطاع الكهرباء
لديهم��ا رؤية خاصة ال��ى هذا النوع من المحطات في عامة

الب�لاد ،ولح��د اآلن كان لدينا زيادة بحجم  400كيلوواط
ف��ي تولي��د الكهرب��اء عب��ر المحط��ات الكهروشمس��ية ف��ي
المحافظة.
وأردف تميمي :لدينا العديد من المس��تثمرين إلنش��اء
المحط��ات الكهروشمس��ية عل��ى صعي��د المحافظ��ة؛ مبيناً
ان ه��ذه المحط��ة تتأل��ف م��ن وحدتي��ن لتولي��د الطاق��ة
الكهربائي��ة م��ن الطاقة الشمس��ية ،وقد بلغ��ت تكلفتهما 24
ملي��ار ري��ال ،بتموي��ل م��ن القط��اع الخاص ،وبذل��ك يرتفع
مرك��ز المحافظ��ة م��ن  23إل��ى  16ف��ي ه��ذا المج��ال عل��ى
صعيد البالد.

العقوب��ات تس��تهدف النف��ط اإليران��ي) .وف��ي
ي��وم الثالث��اء الماض��ي ،زع��م وزي��ر الخارجي��ة
األميرك��ي ،ماي��ك بومبي��و ،إن ب�لاده (تعتزم
ب��كل تأكي��د ،الضغ��ط ع��ن طري��ق العقوب��ات،
لخفض صادرات النفط اإليراني إلى الصفر).
إل��ى ذل��ك ،أش��ار س��ينغ إل��ى أن ش��ركته

قلقة كذلك من الوضع السائد في فنزويال،
وتخش��ى أن يؤثر على أس��عار النفط الخام في
السوق الدولية.
وأعرب رئيس الش��ركة الهندية عن ثقته
ب��أن ال��دول األخ��رى س��تتمكن م��ن تعوي��ض
النق��ص ف��ي واردات النف��ط ،ف��ي ح��ال تراج��ع

إنت��اج فنزوي�لا م��ن النف��ط الخ��ام .وكان��ت
وكال��ة الطاق��ة الدولي��ة ،ق��د ح��ذرت م��ن أن
إنت��اج النفط في فنزويال ق��د يتراجع من 3ر1
ملي��ون برمي��ل إل��ى أق��ل م��ن  800أل��ف برميل
يومي��اً ،بس��بب ع��دم االس��تقرار السياس��ي ف��ي
تلك الدولة.

هبوط جديد لليرة ..هل تواجه تركيا مشكلة إقتصادية بالفعل؟

محمد عبدالملك/إسطنبول -تراجعت
قيمة الليرة التركية أمام العمالت األجنبية
مج��ددا ،بع��د أن كان��ت اس��تقرت خ�لال
الفت��رات الس��ابقة عند 3ر 5لل��دوالر ،وهبطت
نهاي��ة األس��بوع الماض��ي إل��ى 44ر 5لي��رات
للدوالر الواحد.
ه��ذا التراج��ع فتح مرة أخ��رى الباب أمام
تحذي��رات م��ن ح��دوث تضخ��م ف��ي الس��وق
التركي��ة ،كم��ا زاد مخ��اوف البع��ض م��ن
اس��تمرار انخف��اض العمل��ة خصوص��اً م��ع
اقت��راب موعد إجراء االنتخابات المحلية في
 31م��ارس /آذار الحال��ي ،إضاف��ة إل��ى تصاعد
التوت��ر بي��ن أنق��رة وواش��نطن عل��ى خلفي��ة
صفقات بيع األسلحة.
وآث��ار التذب��ذب المتك��رر في قيم��ة الليرة
التركي��ة تس��اؤالت ح��ول م��ا إذا كان هن��اك
أزم��ة حقيقي��ة ته��دد االقتص��اد الع��ام أم أن��ه
أصبح أمراً طبيعياً للحمالت والشائعات التي
بات��ت تطلقها دول خليجي��ة وأطراف إقليمية
لضرب االقتصاد التركي وتشويه سمعته.
* أسباب األزمة

األحد املقبل ..تدشني مصفاتني غازيتني بحقل
بارس الجنوبي

باكستان تعتزم زيادة التبادل التجاري
مع إيران والصني

أضخم شركة نفط هندية تنتقد الحظر األميركي ضد إيران
أعربت ش��ركة  ،Indian Oilوهي أكبر
ش��ركات النف��ط الهندي��ة ،ع��ن قلقه��ا إزاء
العقوبات األميركية ضد إيران.
وق��ال رئي��س الش��ركة س��انجيف س��ينغ،
ف��ي حدي��ث لوكال��ة (نوفوس��تي) الروس��ية:
(نح��ن نس��تورد النف��ط الخام من إي��ران ،وهذه

10

وللبح��ث ع��ن تفني��د واقع��ي له��ذا األمر،
تحدث��ت الجزيرة نت م��ع الخبير االقتصادي
الترك��ي يوس��ف كات��ب أوغل��و ال��ذي وصف
انخفاض قيمة الليرة بنسبة  %2بكونه لحظي
وطبيع��ي حدوث��ه م��ع العم�لات اإلقليمي��ة
والدولي��ة األخ��رى الت��ي تتأث��ر بالعوام��ل
السياس��ية ،كان آخره��ا انخف��اض الجني��ه
اإلسترليني بعد استفتاء الخروج من االتحاد
األوروبي بنسبة .%15
وعزا أوغلو هذا التذبذب الحاصل إلى أن
األسواق التركية وسياسة البنك المركزي
ه��ي ح��رة وليس��ت ثابت��ة ،وتتأث��ر بالع��رض
والطلب وبالتطورات السياس��ية واالقتصادية
المحيطة بتركيا والمنطقة عموماً.
ويعتب��ر أوغل��و -وهو عضو جمعي��ة رجال
األعم��ال األت��راك -ه��ذا التراج��ع انعكاس��اً
للمستجدات الراهنة والهواجس الناتجة عن
التهديدات األميركية األخيرة بعدم تس��ليم
طائ��رات (إف  )35والمخ��اوف م��ن أن تتس��بب
في أزمة جديدة بين أنقرة وواشنطن.
وبحسب أوغلو ،فان مثل هذا االنخفاض

ال يعتب��ر مش��كلة اقتصادي��ة فعلي��ة ،فم��ن
غي��ر الممك��ن فه��م التصريح��ات األميركية
وانعكاس��اتها عل��ى أن االقتص��اد الترك��ي
ضعي��ف ومنه��ار وفق قوله؛ ولك��ن يجب إدراك
أن��ه أم��ر طبيع��ي ف��ي الس��وق المالي��ة الح��رة
بدليل ما حدث خالل األشهر الماضية عندما
ارتفعت الليرة التركية ووصلت قيمة الدوالر
إلى 2ر 5ليرة.
المؤش��ر الوحي��د ال��ذي يمك��ن أن يفه��م
م��ن خالل��ه أن هن��اك أزم��ة اقتصادي��ة فعلي��ة
في تركيا هو عندما ينظر إلى نسبة الديون
الخارجية ومقارنتها بإجمالي الناتج المحلي
للبالد ،وفقاً ألوغلو.
ويبل��غ الدي��ن الع��ام لتركي��ا  470ملي��ار
دوالر ،ف��ي حي��ن تق��در نس��بة اإلنت��اج القوم��ي
للب�لاد بتس��عمئة ملي��ار دوالر ،أي أن هن��اك
فارق��اً بما نس��بته  ،%49وهو مع��دل كبير في
التصنيف العالمي الخ��اص بمديونية الدول
المتطورة أو الناشئة ،طبقاً للمتحدث ذاته.
ولتبسيط الصورة أكثر ،يستشهد أوغلو
بنم��وذج الدين العام األميركي الذي قال إنه
يف��وق قيم��ة اإلنت��اج القومي ب��ـ ،%113وهو ما
يعن��ي أن هناك مش��كلة كبرى ف��ي االقتصاد
األميرك��ي ،واألم��ر نفس��ه بالنس��بة للياب��ان
التي تصل نس��بة دينها الع��ام مقارنة بناتجها
المحلي إلى ما يعادل الضعفين.
وف��ي ح��ال النظر إلى تصني��ف الدول من
حي��ث نس��بة الدي��ون إل��ى النات��ج الع��ام ،يقول
أوغل��و إن ب�لاده تحتل المرتب��ة الـ 27من أصل
 ،197ولديه��ا احتياطي يقدر ب��ـ 565طناً من
الذه��ب ،وذل��ك يجعلها في المرتبة العاش��رة
كأكب��ر احتياط��ي م��ن الذه��ب ف��ي العالم،
وبالتالي ال يمكن القول إن التذبذب الحاصل
ف��ي أس��عار ص��رف اللي��رة يع��د معي��اراً ع��اد ً
ال
للحكم على االقتصاد التركي.
* توقعات
(ش��أن تركي��ا الي��وم هو ش��أن جميع دول
العالم التي تعاني من الوضع االقتصادي غير
المس��تقر ،العالم مضطرب من حولها بصورة
كبي��رة وذل��ك يؤث��ر ف��ي اللي��رة التركي��ة

إضاف��ة إل��ى جم��ود األف��ق االقتص��ادي بينه��ا
وبين عدد من الدول األوروبية والعربية بسبب
طبيع��ة العالقات السياس��ية الراهنة) ،هذا ما
يب��رر به المهتم بالش��أن االقتصادي التركي
نزار حرباوي تراجع الليرة مجدداً.
وي��رى حرب��اوي أن من بين أس��باب تراجع
اللي��رة ه��و افتق��اد المنهجي��ة الش��املة ل��دى
قطاعات واس��عة م��ن دوائر الدول��ة ذات الصلة
واتح��ادات رج��ال األعم��ال وش��ركات القطاع
الخ��اص على صعيد التش��بيك مع األس��واق
اإلستراتيجية ،بالمقابل االقتصار على الحد
األدنى من الطاقة التوسعية في أسواق يمكن
الدخ��ول إليه��ا بق��وة بم��ا يحق��ق االنتع��اش
االقتص��ادي الداخل��ي؛ لك��ن هذه المس��ؤولية
وفق��اً للمتح��دث ذات��ه -تع��ود للعق��ولاإلس��تراتيجية ف��ي المج��ال االقتص��ادي،
مطالباً بالتدخل لترسيم السياسات الضامنة
لالقتص��اد الترك��ي وتج��اوز الكثي��ر م��ن
المهددات التي تعترض مساره.
وبحثاً عن إجابة عن الس��ؤال الذي يقفز
إل��ى أذهان البعض ،هل تس��تطيع تركيا رفع
قيمة العملة مجدداً والحفاظ عليها؟ يؤكد
خبراء اقتصاديون تحدثت معهم الجزيرة نت
أن الفرص��ة ال ت��زال س��انحة ويمكن أن تش��هد
اللي��رة ارتفاع��اً ف��ي المس��تقبل القري��ب بن��اء
عل��ى التوقع��ات في ارتف��اع عائ��دات االقتصاد
الترك��ي وتحدي��داً إي��رادات قط��اع العق��ارات،
خاص��ة أن تركي��ا بدأت خ�لال األيام األخيرة
إرس��ال وف��ود م��ن رج��ال األعم��ال إل��ى بع��ض
ال��دول به��دف التس��ويق لتنفي��ذ مش��اريع
كبرى.
كم��ا يرج��ح خب��راء ب��أن تس��هم عائ��دات
القط��اع الس��ياحي وزي��ادة ف��رص االس��تثمار
األجنب��ي ف��ي تعزي��ز االس��تقرار االقتص��ادي
بش��كل أكب��ر خصوص��اً إذا عمل��ت حكوم��ة
العدالة والتنمية على خفض فاتورة اس��تيراد
الطاقة -تستورد أكثر من  %90من حاجتها-
ف��ي ظ��ل محاوالته��ا األخيرة للب��دء بعمليات
التنقيب والبحث عن س��بل االكتفاء الذاتي
من النفط والغاز.

بورصة طهران تغلق مرتفعة  1205نقاط

أنهت بورصة طهران لألسهم واألوراق المالية تعامالت أمس األربعاء على ارتفاع المؤشر
العام (تدبيكس)  1205نقاط إلى مستوى  169ألفاً و 115نقطة.
وصع��د المؤش��ر الع��ام بدعم أداء أس��هم ف��والذ مباركة للصلب  219نقط��ة ،وبنك ملت
 169نقطة ،وتابيكو للبتروكماويات والتأمين  158نقطة.
وتداول��ت الس��وق 404ر 3ملي��ار س��هم وورق��ة مالي��ة بقيم��ة تخط��ت 16ر 9تريلي��ون ري��ال
(السعر الرسمي للدوالر=  42ألف ريال) توزعت على  358ألفاً  713صفقة.

صادرات الطاقة اإليرانية للعراق تبلغ 5ر 3ملياردوالر سنوي ًا
أك��د عضو مجمع تش��خيص مصلحة النظام ،علي آقامحمدي ،ان ص��ادرات الكهرباء والغاز
تبلغ نحو 5ر 3مليار دوالر للعراق سنوياً.
وأوض��ح آقامحم��دي ،ف��ي تصريح متلفز أمس األربعاء ،ان إجمالي الصادرات للعراق تبلغ 12
ملي��ار دوالر ،حي��ث تش��كل الس��لع غير النفطية 6ر 8ملي��ار دوالر من هذا الحج��م والبقية يختص
بتصدي��ر الطاق��ة مث��ل الكهرب��اء والغاز .وب ّي��ن ان الصناع��ات الغذائية في صدارة الس��لع االيرانية
المتدفق��ة عل��ى الع��راق تليه��ا الم��واد اإلنش��ائية واألدوي��ة .ولف��ت آقامحم��دي إلى إمكاني��ة إنتاج
السيارات االيرانية في العراق ،داعياً الى تبني التجارة الحرة بين البلدين.

مصر تعتزم زيادة مساحة زراعة األرز لخفض
فاتورة الواردات
أعلن��ت وزارة الزراع��ة المصري��ة ،أم��س األربع��اء ،إنها س��تزرع 1ر 1مليون فدان م��ن األرز في
موسم  ،2019ارتفاعاً من  800ألف فدان العام الماضي لتقليل فاتورة واردات البالد.
وبدأت مصر استيراد األرز في عام  2018لتوفير استهالك المياه ،بعدما اعتادت في السابق
أن تمل��ك فائض��ا من��ه .ورفع��ت القاه��رة العام الماض��ي غرام��ات زراعة األرز بش��كل غير قانوني
وأصدرت قرارا يس��مح بزراعة  724ألف فدان فقط بهذا المحصول وزادت المس��احة المزروعة
بنحو  100ألف فدان الحقاً .ويمثل هذا انخفاضاً حاداً عن المساحة المخصصة بشكل رسمي
لزراع��ة األرز البالغ��ة 1ر 1ملي��ون ف��دان في ع��ام  ،2017و8ر 1مليون ف��دان يعتقد تجار الحبوب
أنها كانت تزرع فعلياً في ذلك العام .وقال أحمد إبراهيم المستش��ار اإلعالمي لوزير الزراعة
لرويترز( :زيادة المساحة لتقليل فاتورة استيراد األرز من الخارج وثبات أسعاره).
وخفضت مصر مساحة زراعة األرز سعياً للحفاظ على موارد مياه النيل الحيوية في الوقت
ال��ذي تش��يد في��ه إثيوبيا س��داً تبلغ تكلفته أربعة ملي��ارات دوالر ،عند منابع نهر النيل وتخش��ى
القاه��رة م��ن أن��ه قد يهدد ما لديها من مخزون مائي .وكانت الهيئة العامة للس��لع التموينية
المصرية ،المشتري الحكومي للحبوب ،طرحت ثالث مناقصات شراء دولية منذ العام الماضي.

اإلنتاج الصناعي في منطقة اليورو يفوق التوقعات في يناير
أظهرت بيانات أمس األربعاء أن اإلنتاج الصناعي في منطقة اليورو جاء أقوى من التوقعات
بفضل مساهمة قوية بشكل رئيسي من الطاقة ورغم انخفاض اإلنتاج في ألمانيا.
وقال مكتب إحصاءات االتحاد األوروبي (يوروستات) :إن االنتاج في دول منطقة اليورو البالغ
عدده��ا  19دول��ة ارتف��ع 4ر 1بالمئ��ة عل��ى أس��اس ش��هري ف��ي يناي��ر /كان��ون الثاني ،فيما س��جل
انخفاضاً نس��بته 1ر 1بالمئة على أس��اس س��نوي .وتوقع خبراء اقتصاديون ،في اس��تطالع أجرته
رويترز ،زيادة اإلنتاج بنس��بة واحد بالمئة على أس��اس ش��هري وتراجعاً س��نوياً بنس��بة 1ر 2بالمئة.
وتأث��رت نتائ��ج يناي��ر /كانون الثاني بصفة أساس��ية بزيادة إنتاج الطاقة 4ر 2بالمئة علي أس��اس
ش��هري وأربعة بالمئة على أس��اس س��نوي بما عوض أثر النتائج الضعيفة إلنتاج السلع الوسيطة
والرأسمالية .وجاءت الزيادة في اإلنتاج رغم التراجع في ألمانيا أكبر اقتصاد في التكتل .ويقدر
(يوروس��تات) أن االنتاج الصناعي في ألمانيا نزل 9ر 0بالمئة على أس��اس ش��هري منخفضاً على
نح��و يف��وق تقدي��رات وكالة اإلحص��اء األلمانية بهب��وط اإلنت��اج 8ر 0بالمئة والص��ادرة في وقت
سابق من هذا األسبوع .وعوضت زيادات كبرى في فرنسا وإيطاليا ثاني وثالث أكبر اقتصادين
في منطقة اليورو ،أثر البيانات األلمانية .وقال يوروستات إن اإلنتاج في فرنسا زاد 3ر 1بالمئة في
يناير /كانون الثاني وفي إيطاليا بنسبة 7ر 1بالمئة.

