
من  ُي��ع��دون  و�سيظلون  ذل��ك  فعل  عليهم  لي�س 
اال�ستمارة،  ميلأوا  مل  اإذا  دائم،  ب�سكل  امُلقيمني 
النا�س  اأن يجعل هوؤالء  لكْن هناك �سببان ميكن 
حماية  هو  االأول  اال�ستمارة؛  تعبئة  يختارون 
القواعد.  يف  رجعي  باأثر  التغيري  �سد  اأنف�سهم 
حدث هذا من قبل. االآخر هو اأن ي�سبح ال�سخ�س 
الر�سمية  الدائمة  االإقامة  الأن  بريطانيا،  مواطنا 

�رشط ُم�سبق لذلك.
يف  �سيحدث  بريطانيا  خروج  اأن  االآن  لنفرت�س 
اأول متوز )يوليو( 2019. اأي �سخ�س كان ُمقيما 
متوز  قبل  املتحدة  اململكة  يف  قانونية  ب�سورة 
النظر  بغ�س  اأم��ان،  يف  �سيكون   2014 )يوليو( 
اململكة  قانون  فبموجب  عليه.  االتفاق  يتم  عما 
خ��روج  قبل  دائ��م��ا  مقيما  �سي�سبح  امل��ت��ح��دة 

بريطانيا.
غري  و�سعهما  فقط  جمموعتني  مع  يرتكنا  هذا 
االأوروب���ي  االحت��اد  مواطنو  هي  االأوىل  م��وؤك��د. 

متوز  بعد  املتحدة  اململكة  اإىل  ج���اوؤوا  الذين 
)اأبريل( 2019،  ني�سان  اأول  )يوليو( 2014. يف 
�سيكونون ال يزالون ُمقيمني، لكن لي�س لهم احلق 
الدائمة،  االإقامة  على  للح�سول  طلب  تقدمي  يف 
ذلك  من  اأع��وام  ثلثة  من  اأق��ل  غ�سون  يف  لكن 
ُيعد  �سوف  املجموعة  تلك  يف  اجلميع  التاريخ 
ُمقيما دائما؛ لذلك كل ما حتتاج اململكة املتحدة 
مدة  متديد  هو  عليه  االتفاق  االأوروبي  واالحتاد 
اأع��وام  ثلثة  ملدة  احلاليني  للمقيمني  ال�سماح 

فقط.
اململكة  اإىل  ياأتون  الذين  هم  الثانية  املجموعة 
املتحدة بني االآن ووقت خروج بريطانيا. قوانني 
االإقامة يف االحتاد االأوروبي تنطبق حتى خروج 
تعرتف  ال  قد  املتحدة  اململكة  لكن  بريطانيا، 
ياأتون بعد ذلك؛ يف هذه  الذين  بو�سع املقيمني 
احلالة ي�سبح ال�سوؤال: ما التاريخ الفا�سل؟ كانت 
الربيطانية  احلكومة  ب��اأن  تفيد  تقارير  هناك 
اإعلن يوم تفعيل خروج بريطانيا تاريخا  تريد 
فا�سل. هذا يبدو منطقيا؛ لذلك اأي �سخ�س ي�سل 
خ�سارة  خطر  يف  �سيكون  الفا�سل  التاريخ  بعد 

حقوق االإقامة بعد خروج بريطانيا.

ال  ال��ت��ي  الفئات  ا�ستبعاد  عملية  با�ستخدام 
واحدة  جمموعة  فقط  يرتك  هذا  و�سعها،  ُيعَرف 
الذين  احلاليني  االأوروب��ي  االحت��اد  مواطني  من 
فعل  مهمة  االإقامة  على  الر�سمية  املوافقة  تعد 
اململكة  اإىل  ج��اوؤوا  الذين  وهم   – لهم  بالن�سبة 
املتحدة بني متوز )يوليو( 2014 واآذار )مار�س( 
كنت  اإذا  املجموع.  اإىل  ن�سبة  اأقلية  هذه   .2017
يف فئة االكتفاء الذاتي، اأو اإذا كنت طالبا اأجنبيا 
التاأمني ال�سحي  اأن ت�سرتي  �سيكون من االأف�سل 
 .50 امل��ادة  ماي  ترييزا  ل  تفعِّ اأن  قبل  اخلا�س 
على  لت�ستمر،  جيدة  فر�سة  لديك  �ستكون  عندها 
�رشط االإقامة ملدة خم�سة اأعوام. �ساأ�سعر بده�سة 
واالحت��اد  املتحدة  اململكة  تتفق  مل  اإذا  كبرية 
اأعوام،  ثلثة  ملدة  ر�سمي  متديد  على  االأوروب��ي 
تهتم  ال  قد  املتحدة  اململكة  يفعل،  مل  اإذا  حتى 

بت�سييق اخلناق على تلك املجموعة بالذات.
اأي  من  اأهمية  االأك��ر  االأم��ر  لبقيتنا،  بالن�سبة 
اأن ت��وِق��ف  ت�����رشي��ح��ات وب��ي��ان��ات ك��ب��رية ه��و 
من  املكون  الفارغ  الكلم  الربيطانية  احلكومة 
85 �سفحة، وتتعامل مع حق االإقامة باإح�سا�س 

اأكرب بالتنا�سب مع االأمور االأخرى.

ه��ذا املوؤمت��ر ال��دويل املنعق��د يف لندن هو 
فر�س��ة جل�س نب���س �س��ناعة النف��ط اأثناء 
الزوبع��ة ال�س��نوية للحفلت واملنا�س��بات، 
م��ن  والتنفيذي��ون  التج��ار  يلتق��ي  حي��ث 
اأو�س��اع  اأنح��اء الع��امل، ملناق�س��ة  جمي��ع 
ال�س��وق احلالية، واالجتاهات املتوقعة يف 

امل�ستقبل.
قب��ل ع��ام، كان البع���س ي�س��تعد الإقام��ة 
الطقو�س االأخرية للت�سييع، عندما كان �سعر 
النفط اخلام يقبع عند 35 دوالرا للربميل. 

بعد م�سي 12 �سهرا، حت�سن و�سع املري�س 

اإىل ح��د كبري. متت اال�ستعا�س��ة عن �س��عار 
"م�س��توى اأدنى ملدة زمنية اأطول" ب�س��عار 
"انتظ��ر وترقب" يف الوقت الذي يعمل فيه 
�س��عر الربمي��ل مب�س��توى 55 دوالرا عل��ى 
خلفية �س��ناعة النفط ال�س��خري االأمريكي 
املنتع�س��ة، يف خندق مواجه ملنظمة اأوبك، 
التي �س��اعد خف���س االإنتاج فيه��ا يف رفع 

النفط مرة اأخرى من حده االأدنى.
اخلم���س  املناق�س��ات  نق��اط  ياأت��ي  فيم��ا 
الرئي�سية التي مت التحدث عنها يف املوؤمتر، 

حتى االآن:
اأ�سعار النفط اخلام

�س��ع اأي اثن��ني من جت��ار النف��ط يف غرفة 

واحدة و�س��تتحول املحادثة بينهما �رشيعا 
حول اآفاق االأ�سعار، لكن اإذا و�سعَت 1500 
�س��خ�س منه��م �س��من جمموع��ة �س��غرية 
م��ن احلان��ات الراقي��ة والفن��ادق الفخم��ة 
يف منطق��ة مايف��ري، و�رشع��ان ما ت�س��بح 

املناق�سة �ساخنة جدا.
رمب��ا يك��ون النف��ط اخلام قد �س��لك م�س��ارا 
�س��يقا ب�سكل ال ي�س��دق حتى االآن من عام 
2017، حيث �سمد �سعر خام برنت ما بني 
53 دوالرا و58 دوالرا للربمي��ل، لك��ن قلة 
من النا�س هي التي تعتقد اأن هذه املدة من 

اال�ستقرار �ست�ستمر.
حمللو بنك �سيتي، مبن فيهم اإدوارد مور�س، 

اإنه يف الوقت 
يواج��ه  ال��ذي 
النف��ط  في��ه 
رياح��ا معاك�س��ة 
- خ�سو�سا ب�سبب 
ره��ان قيا�س��ي من 
التح��وط  �س��ناديق 
ح��ول االنتعا�س، الذي 
اخل��ام  النف��ط  يجع��ل 
االأرب��اح  جلن��ي  عر�س��ة 
- ي��رون اإمكانية و�س��ول 
دوالرا   70 اإىل  االأ�س��عار 
للربميل بحلول نهاية العام.

النقط��ة الوحي��دة التي حتظى 
باتف��اق ع��ام ب��ني املتفائل��ني 
طبيع��ة  اأن  ه��ي  واملت�س��ائمني 
التغيري يف قواعد اللعبة اخلا�س��ة 
بالنف��ط ال�س��خري االأمريكي، تعني 
اأن مرحل��ة االزده��ار يف هذه الدورة 
�ستكون اأقل درامية من العقد املا�سي. 
بالن�س��بة للوق��ت احلا���رش، تبقى عودة 
�س��عر النفط اخلام اإىل 100 دوالر توقعا 
يوؤمن به فقط املخالفون للإجماع ب�س��كل 

عنيد. 
التجارة

اإذا متتع اأي اأحد يف �س��ناعة النفط بانهيار 

االأ�سعار، فاإنهم التجار. من خلل ا�ستغلل 
التقلبات املتزايدة والفر�س املتاحة للقيام 
مبا ي�س��مى ب� "التداوالت التخزينية" – اأي 
���رشاء النفط اخلام الرخي�س بهدف تخزينه 
حت��ى تنتع���س االأ�س��عار- جن��ى الكثريون 

اأرباحا وفرية.
يف الوق��ت ال��ذي كان يعن��ي في��ه انتعا�س 
اأن  ب��داأت يف  التج��ارة  لعب��ة  اأن  االأ�س��عار 
ت�س��بح اأكر ت�س��ددا، عدد من اأكرب �رشكات 
النف��ط ته��دد بالدخ��ول اإىل هذا املج��ال اأو 
تو�س��يع نط��اق عملياته��ا الت�س��غيلية، بعد 
اأن �س��هدت كيفي��ة دعم مناف�س��يها خلطوط 
االإنت��اج لديه��م حت��ى ال ي�س��يبهم الرك��ود 

االقت�سادي.
الق��رار ال��ذي اتخذته �رشكة اإك�س��ون موبيل 
يف التفكري يف ق�سم مكر�س للتداول ميار�س 
جميع الن�ساطات التجارية، ال يزال يجتذب 
ال�رشك��ة كان��ت م��ن  االهتم��ام نظ��را الأن 
الناحية التقليدية متتنع عن ت�س��ويق النفط 
اخلا���س بطرف ثال��ث. هذا الو�س��ع جتري 
مراقبت��ه االآن ع��ن كث��ب من قب��ل �رشكات 
روي��ال دات���س �س��ل وبريتي���س برتولي��وم 
وتوتال. اأما �رشكة �ستات اأويل، �رشكة اإنتاج 
النفط الرنويجية املدعومة من الدولة، فهي 
لي�س��ت من �س��من املنتظرين، فه��ي تعتزم 
تو�سيع نطاق ذراعها يف التداول، بالرتكيز 
على تعظيم االأرباح الأق�س��ى حد من خلل 
اإنت��اج وت�س��فية وتخزي��ن االأ�س��ول. ق��ال 
جين���س اأوكلن��د م��ن �رشك��ة �س��تات اأويل: 
"تو�سيع نطاق ذراع التداول هو اأمر نرغب 
يف القي��ام ب��ه، فه��و ي�س��يف عن���رشا من 
عنا���رش املتان��ة لل��دورة". �ست�س��هم �رشكة 
�س��تات اأويل باحل�سة االأكرب من اإنتاج خام 
برن��ت يف القيا�س��ي، بحيث تتج��اوز �رشكة 

�سل ابتداًء من العام املقبل.
خام برنت القيا�سي

اأعلن��ت �رشكة اإ�س اآند ب��ي بلت�س العاملية، 
وكال��ة ت�س��عري النف��ط، اأكرب عملية اإ�س��لح 
يف تقيي��م اأ�س��عار نف��ط برن��ت خ��لل عق��د 
م��ن الزم��ن. و�ست�س��يف اإنتاج حق��ل ترول 
التابع ل�رشكة �ستات اأويل ل�سلة ت�سم اأربعة 
اأ�س��ناف بريطانية ونرويجية يرتكز عليها 
خام برنت القيا�سي الذي ُحدِّدت له مواعيد 
ت�س��ليم. واله��دف ه��و جع��ل ال�رشك��ة اأك��ر 
قوة واأقل عر�س��ة للتلع��ب يف الوقت الذي 
ترتاج��ع في��ه الكمي��ات التي ينتجه��ا بحر 
ال�سمال، حيث ي�سيف حقل ترول 200 األف 

برميل يوميا، اأو 20 يف املائة، اإىل ال�سلة.
ويف ح��ني اأن كث��ريا م��ن التج��ار يدعمون 
تل��ك اخلط��وة، يعتق��د اآخرون باأنه��ا خطوة 
اإ�س��كالية. وقال��وا اإن املنهجي��ة ل��ن تعك�س 
ال�س��مات املختلفة للنفط اخل��ام. وقال اأحد 
التج��ار: "لق��د فعلوه��ا، لكن لي�س بال�س��كل 
ال�س��حيح. فقد احتاجوا اإ�سافة نوعية ذات 

درجة عالية".
منظمة اأوبك

جنحت املنظمة يف دفع اأ�سعار النفط لتعود 
م��رة اأخ��رى اإىل م�س��تويات اأعل��ى م��ن 50 
دوالرا للربمي��ل بع��د االتفاق عل��ى خف�س 

االإنتاج العام املا�سي.
بي��د اأن��ه على الرغ��م م��ن كل احلديث حول 
امل�س��تويات غ��ري امل�س��بوقة م��ن االمتثال 
الذي �س��اد ب��ني االأع�س��اء، ال��دول املنتجة 
الكب��رية م��ن خ��ارج املنظم��ة تق���رشِّ يف 
االلت��زام بتعهده��ا املتمثل يف االن�س��مام 

للتفاق للم�ساعدة يف دعم ال�سوق.
الع��ام  االأم��ني  باركين��دو،  حمم��د  يق��ول 
للمنظم��ة اإن هنال��ك ق�س��ايا "نا�س��ئة" يف 
�سمان وجود تعاون كامل من قبل البلدان 
غري االأع�س��اء. "االلتزام باالتفاق ....... اأمر 
جدي��د بالن�س��بة للبل��دان غري االأع�س��اء يف 
املنظمة، فه��ي مل ترتبط اأب��دا باأية اآلية يف 

املا�سي".
اأظهرت بيانات االإنتاج ل�سهر كانون الثاين 
)يناير( املا�س��ي، ن�س��بة التزام بن�س��بة 90 
يف املائ��ة بق��رارات تخفي���س االإنتاج من 
قبل اأع�س��اء "اأوبك"، لكن البلدان االأع�ساء 
ال� 11 من خارج "اأوبك"، مبا فيها رو�س��يا، 
تطبق نحو 50 يف املائة من التخفي�س��ات 
فح�س��ب، الت��ي مت االتفاق عليه��ا، وفقا ملا 
تقول��ه قط��ر.  م�س��ادر الطاق��ة املتج��ددة 
واملناف�س��ة: م��ن �س��يارات تي�س��ل الواقف��ة 
خ��ارج فندق جروفرن هاو�س، اإىل �س��يارات 
I8 م��ن BMW يف املعر���س الذي يبعد 
فقط م�س��رية دقائ��ق عن م��كان االجتماع، 
كان��ت هن��اك مقادي��ر كب��رية م��ن التذكرة 

بعامل �رشيع التحول. 
برن��ارد ل��وين، رئي�س ق�س��م اأعم��ال ما قبل 
برتولي��وم،  بريتي���س  �رشك��ة  يف  االإنت��اج 
يقول اإن ال�س��ناعة تواجه مناف�سة متزايدة، 
ح�سو�سا مع تراجع اأ�سعار الطاقة البديلة. 

وهو تغيري يرغبون يف تبنيه. 
وق��ال ل��وين يف كلم��ة اأم��ام موؤمت��ر معهد 
الطاقة يف اأ�س��بوع النف��ط الدويل: "تكاليف 
الوق��ت  يف  ترتاج��ع  املتج��ددة  الطاق��ة 
احلا���رش، هذا اأمر ال �س��ك فيه. �س��حيح اأن 
هن��اك م�س��اكل تتعل��ق باأوق��ات االنقطاع، 
وهن��اك م�س��اكل تتعل��ق بالتخزي��ن. لك��ن 
�س��يكون م��ن غ��ري احلكم��ة اأن نتجاهلها". 
يف  برتولي��وم  بريتي���س  �رشك��ة  ت�س��تثمر 
حمط��ات تولي��د الطاق��ة م��ن الري��اح، على 
الرغم من اأنه��ا تعتزم اأن تظل �رشكة للنفط 
والغاز اأوال وقبل كل �س��يء. اأغلبية احل�سور 
يف املوؤمت��ر يعتقدون اأن ا�س��تهلك البلدان 
النامي��ة �س��ُيبقي الطلب على النفط ن�س��طا، 
وحي��ث تك��ون م�س��ادر الطاق��ة املتج��ددة 
ل��ة مل�س��ادر الوق��ود االأحف��وري، ال اأن  مكمِّ

حتل حملها ب�رشعة.

طوال اأعوام، مثلت ال�سني دور املدلِّل يف املفاو�سات 
كوريا  يف  النووي  الربنامج  على  العقوبات  ب�ساأن 
االأمم  ق���رارات  باإ�سعاف  ُمّتهمة  وه��ي  ال�سمالية، 
عدم  اإىل  باالإ�سافة  اخل�سو�س،  ذل��ك  يف  املتحدة 
انتهاك العقوبات املفرو�سة على الدولة املارقة، من 

ِقبل ال�رشكات ال�سينية.
بكني  ف��اج��اأت  املا�سي،  ال�سبت  ي��وم  يف  اأن��ه  غ��ري 
الفحم  واردات  بحظر  يق�سي  جريء  بقرار  املحللني 
اأث��ار  ما  ال��ع��ام،  نهاية  حتى  ال�سمالية  كوريا  من 
اإىل غ�سب  اإ�سارات  اإذا كان ذلك  الت�ساوؤالت حول ما 
اأن��ه حت��ّول ج��ذري يف  اأم  م��وؤق��ت م��ن بيوجن ي��اجن، 

اال�سرتاتيجية، اأم �سيء اآخر متاما.
الت�سبب  ُتريد  ال�سني  اأن  يعتقدون  الذين  هم  قليلون 
ال�سمالية. ويف  كوريا  اقت�سادية خطرة يف  بخ�سائر 

حني اأن الواليات املتحدة ال ُتخفي رغبتها يف روؤية 
تغيري النظام يف بيوجن ياجن، اإال اأن بكني ُت�رش على 
اأن هدفها من نزع ال�سلح النووي يف كوريا ال�سمالية 
اأو  اال�ستقرار  عدم  ح�ساب  على  ياأتي  اأن  ينبغي  ال 

انهيار النظام.
اإىل  اللجئني  تدفق  اإىل  توؤدي  قد  النتائج  هذه  مثل 
ظل  يف  الكورية  اجل��زي��رة  �سبه  توحيد  اأو  ال�سني 
ُيعد  الذي  االأم��ر  املتحدة،  للواليات  موالية  حكومة 

مبثابة لعنة بالن�سبة للحكومة ال�سيوعية يف ال�سني.
ببيوجن  كبريا  ���رشرا  احلظر  يلحق  اأن  املتوقع  من 
التي  االأجنبي  النقد  من  حرمانها  خلل  من  ياجن 
هي بحاجة ما�سة له. جوهون كوون، خبري اقت�ساد 
اإىل  اإن احلظر �سيوؤدي  فيبنك جولدمان �ساك�س، قال 
تخفي�س مليار دوالر، اأو نحو 5 يف املائة من الناجت 
املنعزلة يف �رشق  الدولة  االإجمايل يف هذه  املحلي 

اآ�سيا.

كوريا  عقوبات  ب�ساأن  خبري  نيوكومب،  ويليام  قال 
جامعة  يف  الكوري  االأمريكي  املعهد  يف  ال�سمالية 
جونز هوبكنز، يف مدّونة ب�ساأن العقوبات: "ال�سدمة 
لفقدان  فيها  لب�س  ال  اإ�سارة  هو  والرعب  ال�سيا�سية 
كوريا  جتاه  ال�سني،  يف  عال"  م�ستوى  على  ال�سرب 

ال�سمالية.
االآن  بكني  الختيار  الرئي�سية  االأ���س��ب��اب  ب��ني  م��ن 
االأ�سبوع  الوا�سح  االغتيال  هو  ياجن  بيوجن  معاقبة 
لقائد  ال�سقيق  غري  االأخ  ن��ام،  جوجن  لكيم  املا�سي 
كوريا ال�سمالية كني جوجن اأون، يف مطار كواالملبور 

يف االأ�سبوع املا�سي. 
اأنه  وُيذكر  ال�سني  مع  قوية  علقات  يقيم  كيم  كان 
كان يعي�س حتت احلماية ال�سينية يف ماكاو. وجاء 
ال�سواريخ  على  اختبار  اأح��دث  من  ي��وم  بعد  موته 

البال�ستية يف كوريا ال�سمالية.
مركز  يف  ال�سينية  ال�سوؤون  خبرية  جليزر،  بوين  اأما 

الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية يف وا�سنطن، فقالت 
البيت  ال�سرت�ساء  ت�سعى  اأي�سا  تكون  قد  بكني  اإن 
فيما  جدا  لينة  لكونها  ال�سني  انتقد  الذي  االأبي�س، 

يتعلق ببيوجن ياجن.
بيوجن  اإىل  االإ�سارة  هدفان.  لديها  "ال�سني  وقالت: 
نام،  ج��وجن  كيم  اغتيال  ب�ساأن  غ�سبها  عن  ي��اجن 
والتمّلق الإدارة ترمب لتحقيق اال�ستقرار يف العلقات 
بني الواليات املتحدة وال�سني، يف التح�سري ملوؤمتر 
املمكن  من  اإن  جليزر  ال�سيدة  قالت   ."19 ال�  احلزب 
يف نهاية املطاف اأن يظهر خليفة للرئي�س ت�سي جني 

بينج يف موؤمتر بكني يف اخلريف.
تكون  اأن  مُيكن  ال�سني  اإن  �سينيون  حمللون  يقول 
مع  حم��ادث��ات  اإج���راء  يف  رغبتها  اإىل  ُت�سري  اأي�سا 
من  ال�سمالية،  ك��وري��ا  ب�ساأن  املتحدة  ال��والي��ات 
نهج  باّتباع  املتحدة  الواليات  مطالب  تلبية  خلل 
مركز  يف  االأ�ستاذ  جيان،  ت�ساي  قال  �رشامة.  اأكر 

مُيّثل  "هذا  ف��ودان:  جامعة  يف  الكورية  الدرا�سات 
الغرب  من  االأم��د  طويل  االنتقاد  على  ال�سني  رد 
كوريا  ملعاقبة  كافية  جهودا  تبذل  ال  ال�سني  باأن 

ال�سمالية".
التنفيذ  حيز  احلظر  فيه  ُو�سع  الذي  نف�سه  اليوم  يف 
من ِقبل وزارة التجارة، اأ�سار م�سوؤول �سيني بارز يف 
اإعادة  تريد  ال�سني  اأن  اإىل  ميونيخ  يف  االأمن  موؤمتر 

جميع االأطراف اإىل طاولة التفاو�س.
اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  تراأ�س  التي  يينج،  فو  قالت 
ت�ستمر  ال�سني  "اإن  ال�سني:  يف  الت�رشيع  لهيئة 
اأن هذا االأمر ال يحقق املطلوب منه، على  باإعلمكم 
من  اأن��ه،  االإدراك  عليكم  ن�سايركم.  اأننا  من  الرغم 
االجتاه  يف  فقط  �ستدفعونهم  معهم،  التحدث  دون 

اخلاطئ".
ما ُي�سمى املحادثات ال�سدا�سية، حيث يجل�س جريان 
كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة معا للتو�سل اإىل 

اآخر  ُعقدت  البلد،  يف  النووي  الربنامج  ب�ساأن  حل 
مل  الر�سمية  غري  املحادثات   .2009 ع��ام  يف  م��رة 

حتدث على مدى االأعوام اخلم�سة املا�سية.
هو  احلظر  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  فو  ال�سيدة  من  الر�سالة 
اإجراء حمادثات  تتوقع  لكن بكني  نية،  بادرة ح�سن 

يف املقابل.
للقت�ساد  بيرت�سون  معهد  من  هاجارد  �ستيفان 
الدويل كتب يف مدّونة: "اإذا كانت ال�سني ت�سغط على 
كوريا ال�سمالية، فهذا لهدف واحد فقط: تقدمي بادرة 
تعاونية الإدارة ترامب القادمة مقابل مبادرة ب�ساأن 
املفاو�سات". قال حمللون اإن احلظر لن يكون ُمكلفا 
بالن�سبة لل�سني، التي ُتريد خف�س االإنتاج والواردات 
ال��دخ��اين.  ال�سباب  ملكافحة  خ��ط��وات  م��ن  كجزء 
كذلك، قد تكون بكني اأي�سًا تقرتب من احلد االأق�سى 
للواردات من كوريا ال�سمالية الذي حدده قرار �سابق 

للأمم املتحدة.
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تشارلز كلوفر وبريان هاريس

آفاق السوق النفطية العالمية.. انتظار وترقب
ديفيد شيبارد وأنجلي رافال 

فولفجانج مونشاو
الجزء الثاني واألخير

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

722.95
1.27
0.18%

5,069,559,901
1,297,577,788

312
34
6
10
18

5.80
4,740,192,768.00

0.61
64,050,000.00

1.54
47,859,204.00

0.52
45,344,000.00

1.07
31,030,000.00

)TASC( اسيا

)BIME( اوسط

)IIDP( تمور

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

5.80
817,274,984.00

0.61
105,000,000.00

0.52
87,200,000.00

0.21
40,000,000.00

0.38
32,250,000.00

)TASC( اسيا

)BIME( اوسط

)BGUC( خليج

)VKHF( الخير

)BNOR( شمال
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