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دعو لتعديل فقراتها 

خبراء: خطة التنمية الوطنية تصطدم بجدار عدم توحيد الرؤى ومحاربة الفساد

ال���وزراء  لرئي�س  الإع��ام��ي  املكتب  اعلن 
العراقي ، اأن جمل�س الوزراء اأقر خطة التنمية 
)2022-2018(.فيما  اخلم�سية  الوطنية 
للتنمية  الوطنية  "اخلطة  ان  خ��راء  ي��رى 
مكافحة  اهمها  ع��راق��ي��ل   ب��ع��دة  ت�سطدم 

الف�ساد و�سعف التن�سيق.
وذكر بيان للمكتب العامي لرئي�س الوزراء 
ان "خطة التنمية الوطنية تقوم على حماور 
رئي�سة وهي : احلكم الر�سيد، القطاع اخلا�س، 
اإعادة الإعمار يف املحافظات، التخفيف من 

الفقر".
النهو�س  على  تركز  "اخلطة  ان  وا���س��اف 
بالقطاعات الإنتاجية ) الزراعة وال�سناعة(، 
التي حترك بقية القطاعات و�سول اإىل معدل 
%7 وزيادة  اقت�سادي م�ستهدف قدره  منو 
القدرة الإنتاجية يف قطاع النفط اخلام اإىل 
فر�س  وتوفري  يوميا  برميل  مليون   )6،5(

العمل امل�ستدام وخف�س ن�سبة الفقر والعديد 
من الفقرات الأخرى".           

وقال  اخلبري القت�سادي د. ماجد ال�سوري 
بعدة  ت�سطدم  للتنمية  الوطنية  "اخلطة  ان 
وجهود  روؤى  توحيد  ع��دم  اهمها  عراقيل  
اىل  ي��وؤدي  ما  الم��ر  بهذا  املعنية  اجلهات 
التن�سيق  �سعف  عن  مرتتبة  م�ساكل  ظهور 
اتباع املبادئ  يف ما بينها ف�سا عن عدم 
للم�ساريع  اجل��دوى  درا�سات  يف  ال�سا�سية 
املطروحة ناهيك عن امل�سكلة ال�سا�سية ال 
وهي الف�ساد الداري ، لفتا اىل ان كل هذا 
كرر  لكنه  تنفيذها  يف  كبرية  عرقلة  ي�سكل 
ا�سا�سا  تكون  ان  ت�سلح  اخلطة  بان  القول 
من  الكثري  رغم  القت�سادية  التنمية  لعملية 

اخلافات التي تعيقها«.
وا�ساف ال�سوري يف ت�رصيح ل�"اجلورنال"،  
العام واخر  للقطاع  "اخلطة ر�سمت دورا  ان 
لعمل  الازم  املناخ  ان  ال  اخلا�س  للقطاع 
القطاع اخلا�س غري متوفر ولذلك يعتر هذا 

عجزا كبريا بالن�سبة للخطة وبروز معرقات 
تعيق  التي  القوانني  تخلف  خال  من  منوه 
اياء  ���رصورة  اىل  لفتا  امل�ساريع   تنفيذ 
العملية  يف  حيويا  دورا  اخلا�س  القطاع 

القت�سادية".
ا����رصاك  ع��ل��ى  تعتمد  "اخلطة  ان  وت��اب��ع   
�رصيكان  هما  وال��ع��ام   اخلا�س  القطاعني 
ا�سا�سيان يف التنمية ورغم انها منحت الول 
مقابل  ال�ستثمارات  حجم  من  باملئة   21
يجد  مل  انه  ال  العام  للقطاع  باملئة   79
املناخ املنا�سب ليكون �رصيكا فاعا للقطاع 
العام رغم ماميتلكه من خرات وامكانيات 
جيدة م�ستدركا من انه بحاجة اىل ت�رصيعات 
ت�ساعده على النهو�س والعودة اىل دوره من 
ربط  "�رصورة  على  ال�سوري  واكد  جديد". 
القت�سادية  باملوازنة  اخلم�سية   اخلطة 
الناحية  م��ن  لها  اجل��و  لتهيئة  التنموية 
منوها  والعملية  والت�رصيعية  القت�سادية 
الج����راءات احلكومية  م��ن  احل��د  ب�����رصورة 

املتعلقة مبناخ ال�ستثمار املحلي والجنبي 
ومن  وال�سيا�سية  القت�سادية   الناحية  من 
اعطاء  �رصورة  عن  ف�سا  المنية  الناحية 
الت�سهيات التي متكن من تنفيذ امل�ساريع".

"اخلطة  ان  اىل  القت�سادي  اخلبري  ولفت 
اخلطة  يف  النفطية  غري  املوارد  على  ركزت 
كما  ال�سناعي   القطاع  يف  ظاهر  اجلديدة 
م�����رصوع��ات  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  تن�س 
على  والرتكيز  ال��ب��اد  اأن��ح��اء  يف  تنموية 
واخل��دم��ات  ال��ب��ن��اء  ه��ي  ق��ط��اع��ات  خم�سة 
واملوا�سات  والنقل  والتعليم  وال��زراع��ة 
هذه  من  باملئة  نحو79  و�سياأتي  والطاقة 
من  والباقي  احلكومة  م��ن  ال�ستثمارات 
تنفيذها  امكانية  م�ستبعدا  اخلا�س،  القطاع 
جهتها  ومن  ال�سيا�سية".   اخلافات  ب�سبب 
�سمي�سم  �سام  القت�سادية  اخلبرية  قالت 
احلكومة  تبنتها  التي  اخلم�سية  "اخلطة  ان 
النظري  الطابع  عليها  يطغى  العراقية 
باأ�رصع  تنفيذها  معوقات  معاجلة  وعليها 

القت�سادية  التنمية  بواقع  للنهو�س  وقت 
يف الباد".

وا�سافت �سمي�سم  يف ت�رصيح ل�"اجلورنال"،  
اخلم�سية  للخطة  �سياغة  اإع��ادة  "هناك  اإن 
العراقية  احلكومة  اأعدتها  التي  الوطنية 
اإح�سائيات  وج��ود  لعدم   2010 ع��ام  يف 
خطة  انها  مبينة  البيانات  لقاعدة  واأرق��ام 

لا�ستعرا�س النتخابي ل اكرث ".
"اخلطة عبارة عن حر  ان  �سمي�سم  وتابعت 
التنموية  اخلطط  من  كمثياتها  ورق  على 
�سلعي  اغراق  ن�ساهد  مازالنا  لننا  ال�سابقة 
يف ال�سوق وعدم تطبيق الجراءات التجارية 
، م�ستدركة اننا مازالنا نامل ان يتم اتخاذ 
مع  التفاقية  ح�سب  ال�سحيحية  الج��راءات 

منظمة التجارة العاملية". 
خطًة  اع��دت  التخطيط   وزارة  ان  وي��ذك��ر 
 )2018-2022( ل���اأع���وام  خ��م�����س��ي��ًة 
والدولية  احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون 
وال�سياحي  القت�سادي  بالواقع  للنهو�س 
اكدت  وفيما   ، للباد  واخلدمي  وال�سحي 
اخلا�س  القطاع  على  العتماد  اىل  �سعيها 
اخلطة،  ت�ستهدفها  التي  امل�ساريع  تنفيذ  يف 
يف  عاملية  منظمات  م�ساركة  اىل  ا�سارت 
عبد  ال��وزارة  با�سم  الناطق  وقال  اعدادها. 
التي  اخلم�سية  "اخلطة  ان  الهنداوي  الزهرة 
مع  بالتعاون  تطبيقها  اىل  ال��وزارة  ت�سعى 
اغلب اجلهات احلكومية تهدف اىل النهو�س 
والكهرباء  وال�سياحة  ال�سحة  بقطاعات 
اىل  ال��ه��ن��داوي  واأ���س��ار  خا�سة".  ب�سورة 
والزم���ة  ال��واق��ع  تعك�س  اخل��ط��ة  "هذه  ان 
والتاأكيد  العراق  بها  مير  التي  القت�سادية 
النفط فقط  العتماد على م�سادر  على عدم 
اأن  ، كا�سفا   اأخرى  اللجوء اىل م�سادر  ، بل 
"اخلطة �ستخ�س�س يف جانب كبري منها اإىل 
العتماد على القطاع اخلا�س بن�سبة 40% 
خال  احلقيقية  مكانته  ي��اأخ��ذ  مل  وال���ذي 
املطلوب  بدوره  والقيام  املا�سية  ال�سنوات 
من  الكثري  هجرة  بعد  التنمية  عملية  يف 
اأ�سحاب روؤو�س الأموال اإىل اخلارج لنعدام 
الباد  الفر�سة احلقيقية للعمل داخل  وجود 
القت�سادية  امل��ج��الت  من  كبري  ع��دد  يف 
والتجارية وال�سناعية ". ولفت الهنداوي اإىل 
املنظومة  من  جزءاً  حاليا  يعد  "العراق  اأن 
وهناك  والقت�سادية  ال�سيا�سية  العاملية 
اخلرات  من  لا�ستفادة  ال��وزارة  لدى  �سعي 
البلدان  تنفذها  ال��ت��ي  واخل��ط��ط  العاملية 

الأخرى يف هذا املجال".

بغداد- فادية حكمت 

تعلن تفعيل الخط المالحي 
البحري مع العراق 

ينتج 1000 ميجاوات من 
الطاقة الشمسية

 مصفى ميسان سيسهم في 
تحقيق االكتفاء الذاتي 

زاروا األهوار خالل األسبوعين 
الماضيين

البحري  املاحي  اخلط  تفعيل  ال�سعودية،  يف  العزيز  عبد  امللك  ميناء  اأعلن 
التجاري  التبادل  ت�سجيع  اأجل  من  الب�رصة  اأم ق�رص يف  ميناء  مع  املبا�رص 
بني البلدين.وذكر مدير عام ميناء امللك عبد العزيز بالدمام نعيم النعيم يف 
حديث لوكالة النباء ال�سعودية الر�سمية "وا�س" ، وتابعته " اجلورنال"، اإن 
النقل رئي�س جمل�س  الدمام بادرت وبتوجيه مبا�رص من وزير  "اإدارة ميناء 
اإدارة الهيئة العامة للموانئ نبيل العمودي بالتن�سيق مع خط تهامه خلدمات 
ال�سحن البحري التي بداأت فعليًا يف ت�سغيل رحات خط ماحي بني ميناء 
امللك عبد العزيز بالدمام باجتاه ميناء اأم ق�رص العراقي مع مطلع �سهر اذار 

املا�سي". 

اعلن رئي�س هيئة ال�ستثمار الوطنية، اإن اإنتاج العراق من الطاقة ال�سم�سية 
"الطاقة  موؤمتر  الأعرجي، يف  �سامي  واأو�سح  ميجاوات.  اإىل 1000  و�سل 
يف العراق"، اأن جمموعة من �رصكات القطاعني اخلا�س والأجنبي العامل 
بالعراق، زّودت ال�سبكة الوطنية خال ال�سيف املا�سي ب�1500 ميجا وات، 
باإمدادات  بغداد  العا�سمة  تزويد  اإىل  الوطنية،   ال�ستثمار  �سعي  اىل  م�سريا 
طاقة اإ�سافية ب�2500 ميجاوات، لفتًا اإىل اإىل ا�سرتاتيجية العراق ملواكبة 

النتقال اإىل ع�رص ما بعد النفط، والهتمام بالطاقة ال�سم�سية".
الأيام  خال  املقبلة  اخلم�سية  اخلطة  اإطاق  "قرب  عن  العرجي  وك�سف  

القادمة، م�سرياً اإىل اأن القطاع اخلا�س �سي�ساهم ب�40% من تلك اخلطة".

مي�سان  م�سفى  م�رصوع  ان  اللعيبي،   جبار  العراقي   النفط  وزير  اكد 
"م�رصوع  ان  اللعيبي  وا�ساف  مهمة.  اقت�سادية  تاأثريات  له  �سيكون 
الت�سفية،  قطاع  يف  املهمة  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  من  مي�سان  م�سفى 
مما  اليوم  يف  برميل  األف  وخم�سني  مئة  تبلغ  امل�رصوع  طاقة  ان  مبينا 
ي�سهم يف حتقيق الكتفاء الذاتي وحتويل العراق اىل بلد م�سدر للم�ستقات 

بدل من ال�سترياد".
بتكنولوجيا  يعمل  ال�ستثماري  امل�رصوع  "هذا  ان  النفط،   وزير  واأو�سح 
حديثة ومتطورة و�ستكون له اثاره على حمافظة مي�سان، م�سريا اىل انه 

�سيوفر فر�س عمل لأبناء املنطقة و�سي�سهم ويف اعمارها".

ال�سواح  اعداد  الثاثاء، و�سول  ام�س  املائية، يوم  املوارد  اعلنت وزارة 
اىل  املا�سيني  ال�سبوعني  خال  قار  ذي  حمافظة  اهوار  اىل  الوافدين 
ما يزيد على ال� 20 األف �سائح من خمتلف املحافظات .  وقالت مديرة 
ال�سبيب  عبد  �سمرية  الوزراة  يف  والرا�سي  الهوار  انعا�س  مركز  عام 
"اهوار حمافظة ذي قار �سهدت خال ال�سبوعني املا�سيني، توافد  ان 
بان  منوهة  املحافظات،  خمتلف  من  �سائح  األف   20 ال�  على  يزيد  ما 
العداد ت�ساعدت عقب التح�سن امللحوظ مب�ستوى املنا�سيب الواردة اىل 
اهوار الباد، متوقعًة ت�ساعف اعدادهم خال الن�سف الثاين من العام 

احلايل". 

النفطالسعودية 20 ألف العراق

سائح

بيانات

ايران : خارطة طريق حكومية لدعم السلع والمنتجات الوطنية 
العمالت االلكترونية تتكبد خسائر في الربع االول من 

العام الحالي بقيمة 350 مليار دوالر

السعودية تشهد زيادة في االنتاج غير النفطي 

ال�سامية  اجلمهورية  اعتماد  ايرانية،  �سحيفة  اعلنت 
تكوين حملة دعائية لإ�سناد بيع ال�سلع اليرانية .

وقالت ال�سحيفة خال لقاءها وزير ال�سناعة واملناجم 
والتجارة اليراين حممد �رصيعتمداري باأنه "تقرر تكوين 
تهتم  اليرانية  ال�سلع  لإ�سناد  دعائية  اإعامية  حملة 
بالدعاية لهذا النوع من ال�سلع والتعريف بها وبنوعيتها 
وهذا  وجودتها  بفاعليتها  املحليني  الزبائن  وطماأنة 
ال�سني �سابقًا، لفتا اىل تطبيق  بالتحديد ما قامت به 

خارطة طريق حكومية لدعم ال�سلع اليرانية".

"�رصورة الأخذ بعني الأعتبار  واأ�سار �رصيعتمداري اىل 
امل�سالح اليرانية عند ابرام العقود التجارية التف�سيلية 
والإهتمام بنف�س الق�سية خال ابرام عقود التجارة مع 
يف  املحلية  ال�سناعات  منح  اإ�ستمرار  عن  معلنًا  تركيا 
العام اليراين اجلديد ت�سهيات وقرو�سا".  ويف �سياق 
اوجده  الذي  البالغ  الأثر  ال�سناعة اىل  اآخر تطرق وزير 
الجنبية  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  على  النووي  التفاق 
خ�سائ�سها  م��ن  وك���ان  ال�سناعية  والتكنولوجيا 
انخفا�س ن�سبة املجازفة ال�ستثمارية داخل ايران تبعًا 
من  الي��راين  القت�سادية  املجازفة  موؤ�رص  لنخفا�س 
اىل  �رصيعتمداري  ولفت   اخلام�سة.  ايل  ال�ساد�سة  رتبته 

اإحياء ح�سة ومكانة الدول الوروبية والدول ال�سناعية 
وبريطانيا  )فرن�سا  ايران  داخل  الجنبي  ال�ستثمار  يف 
هذا  داخلة يف  اُخري  ودول  والنم�سا  وايطاليا  واأملانيا 
ال�سياق( واىل الإفرازات الإيجابية للتوقيع على التفاق 
النووي ، كا�سفا عن بلوغ الن�ساط الأجنبي ال�ستثماري 
ا�ستثماري  بحجم  م�رصوعًا   255 ن�سبة  الباد  داخ��ل 
واملناجم  ال�سناعة  جمال  يف  دولر  مليار   10.9 بلغ 
والتجارة ، وتطوي حاليًا 130 منها مراحلها التنفيذية 
منها  حالة  و17  التوظيف  قيد  الآن  هي  منها  و108 
الثانية  ال�سوقي قامت احلكومة  مت تفعيلها يف املجال 

ع�رصة بن�ساطات 3.26 مليار دولر من جمموعها".

خال  ملحوظًا  ارت��ف��اع��ًا  الإل��ك��رتون��ي��ة  العمات  �سهدت 
خال  ح��ادة  خ�سائر  �سجلت  اأن  بعد  الخ��رية   تعاماتها 
دولر.  مليار   350 بلغت  اجل��اري  العام  من  الأول  الربع 
حيث  من  الأك��ر  "العملة  ان   ل�"رويرتز"،  بيانات  وقالت 
 7 م�ستوى  اأعلى  اىل   �سعدت  )البيتكوين(  ال�سوقية  القيمة 
 %  50 تتجاوز  حادة  خ�سائر  �سجلت  اأن  بعد  دولر،  اآلف 

املنتهية  اأ�سهر  الثاثة  ف��رتة  يف  قيمتها  اذار من  يف 
ال�سوقية  "القيمة  ان   وا�سافت  املا�سي".  
على  تراجعت  اللكرتونية  العمات  لكافة 

من  املا�سي  العام  من  الأول  الربع  مدى 
يف  امل�سجلة  دولر  مليار   612.925
بداية 2018 اإىل 263.066 مليار دولر 
اأن اخل�سائر  بنهاية اذار املا�سي ما يعني 
بلغت 349.859 مليار دولر ".  وتابعت 
اإىل  تراجع   )البيتكوين(  عملة  "�سعر  ان 
الأول  الربع  نهاية  يف  دولر   6962.6
م�ستوى  م��ع  مقارنة  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن 
14112.2 دولر امل�سجلة يف بداية الربع 
 ،%  50.7 حوايل  خ�سائرها  لتبلغ  ذاته، 
الرقمية مكا�سب  العمات  اأن �سجلت  بعد 

قوية جتاوز 1400 %

اأ�سهر من  2017، تاأثرت �سلبًا خال فرتة الثاثة   يف عام 
النوع من  الرقابية على هذا  القب�سة  بت�سديد  العام اجلاري 
البيانات  وا�سافت   العامل".   حكومات  قبل  من  العمات 
جمتمعة  �سجلت  الفرتا�سية   للعمات  ال�سوقية  "القيمة  ان 
264.270 مليار دولر لتتعافى من الهبوط احلاد امل�سجل 
250 مليار دولر، وخال  يف عطلة الأ�سبوع دون م�ستوى 
اإىل   %  5.1 من  باأكرث  )البيتكوين(   �سعدت  الفرتة،  نف�س 
مليار   119.923 بلغت  �سوقية  بقيمة  دولر   7073.67
دولر، و ارتفعت عملة )الإيرثيوم( بنحو 3.7 % اإىل 
391.60 دولر، بعد اأن فقدت 47.6 % من قيمتها 
خال الربع الأول من عام 2018".   وا�سارت 
اإلكرتونية  عملة  اأك���ر  "ثالث  ان  اىل 
دولر،   0.5020 اإىل  زادت  )ال��ري��ب��ل( 
م�سجًا ارتفاعًا قدره يزيد على 3.6  %، 
من  باأكرث  ف�سلية  خ�سائر  �سهدت  لكنها 
77.7 % خال الفرتة من يناير اإىل اذار 
املا�سي، وزادت عملة  )البيتكوين كا�س( 
 678.46 م�ستوى  اإىل   %  6 من  باأكرث 
دولر يف حني تراجعت بن�سبة 72.8 % 
يف الربع الأول من العام احلايل، و�سهدت 
 6.2 بن�سبة  �سعوداً  )البيتكوين(  عملة 
�سهدت  اأن  بعد  دولر،   119.72 % اإىل 

% خ�سائر ف�سلية" .  49.4

 "PMI" الرئي�سي  امل�سرتيات  م��دراء  موؤ�رص  �سجل 
دبي  الإم���ارات  لبنك  التابع  بال�سعودية  اخلا�س 
نظرة  ليقدم  اإع��داده  مت  مركب  موؤ�رص  وهو  الوطني، 
القطاع  اقت�ساد  يف  الت�سغيل  ظ��روف  على  عامة 
�سهر  يف  نقطة   52.8 للنفط،  املنتج  غري  اخلا�س 
�سهر  يف  نقطة   53.2 عن  بذلك  منخف�سا  مار�س، 

فراير، وم�سجًا م�ستوى قيا�سيا منخف�سا.
القطاع  �رصكات   " ان  امل�سرتيات  موؤ�رص  وك�سف 
اخلا�س غري املنتج للنفط  �سهدت زيادة منو الإنتاج 
ال��واردة  اجلديدة  الأعمال  ان  مبينة  ال�سعودية،  يف 
�سهدت  منوا باأبطاأ معدل م�سجل خال �سهر مار�س، 

وكان التو�سع هام�سيا فقط يف جممله، ووفًقا لاأدلة 
امل�سافة  القيمة  �رصيبة  طرح  ا�ستمر  فقد  املنقولة، 
"موؤ�رص  ان  وتابع  العماء".  طلبات  تخفي�س  يف 
م�ستلزمات  تكاليف  ت�سخم  تراجع  �سهد  الأ�سعار، 
خال  اأ�سهر  ع�رصة  يف  م�ستوى  اأدن��ى  اإىل  الإنتاج 
الدرا�سة الأخرية، وكان معدل الزيادة اأقل بكثري من 
يف  فقط  طفيًفا  وكان  الطويل  املدى  على  املتو�سط 
جممله، وتراجع ت�سخم كل من املواد اخلام والأجور 
يف نهاية الربع الأول". وا�ساف ان "�رصكات القطاع 
تقدمي  يف  ا�ستمرت  للنفط   املنتج  غ��ري  اخل��ا���س 
خ�سومات على الأ�سعار ولو مبعدل هام�سي فقط يف 
املجمل، واأ�سارت بع�س ال�رصكات اإىل اأنها قللت من 

اأ�سعار الإنتاج من اأجل حتفيز طلب العماء".
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اعل��ن م�سوؤول تون�س��ي،  ان حكومته تو�سل��ت لتفاق متويل 
بقيم��ة 1.5 ملي��ار دولر م��ع املوؤ�س�س��ة الدولي��ة الإ�سامية 
لتموي��ل التجارة به��دف متويل واردات ���رصكات يف القطاع 
الع��ام. واأ�ساف امل�سوؤول، الي��وم الثاثاء،  اأن "القر�س الذي 
يق��دم على ثاث �سن��وات �سيكون خم�س�س��ا لتمويل واردات 
�سلعي��ة لهذه ال�رصكات، مثل البنزي��ن واحلبوب و�سلع اأخرى، 
م�سريا اىل ان توقيع التفاقية �سيكون يوم اخلمي�س املقبل".

ك�سفت �سحيفة ال�سعب الر�سمية ال�سينية،  اإن بكني فر�ست 
بني  تراوحت  اأمريكيا  منتجا   128 على  جمركية  تعريفات 
"تعوي�س اخل�سائر" التي �سببتها  اأجل  النبيذ والرتقال من 
منتجات  على  املتحدة  ال��ولي��ات  فر�ستها  التي  الر�سوم 

�سينية وحلماية امل�سالح الوطنية ال�سينية.
اإ�سافية  جمركية  تعريفات  فر�ست  "بكني  اأن  واأ�سافت 
ثاثة  ت�ساوي  اأمريكية  منتجات  على   %  25 اإىل  و�سلت 
الوليات  فر�ستها  جديدة  ر�سوم  على  ردا  دولر  مليارات 
املتحدة على واردات الأملونيوم وال�سلب، م�سرية اىل اعفاء 
املنتجني المريكيني وكندا وكوريا اجلنوبية من دفع ر�سوم 
وهي  ال�سني  الإعفاء  ي�سمل  مل  ولكن  وال�سلب  الأملونيوم 

مورد �سغري ن�سبيا للوليات املتحدة".

اغاق  ل��دى  قيا�سية  ارق��ام��ا  امل�رصية  البور�سة  �سجلت 
امل�ستثمرين  من  مكثفة  �رصاء  عمليات  من  بدعم  تعاماتها 
ال�سوق  قطاعات  يف  الأ�سهم  على  والأج��ان��ب  امل�رصيني 
"راأ�س  ان  امل�رصية  البور�سة  بيانات  وا�سافت  املختلفة. 
حقق  بالبور�سة  املقيدة  ال�رصكات  لأ�سهم  ال�سوقي  املال 
مكا�سب قدرها 5.3 مليارات جنيه لي�سل اإىل 984.9 مليار 
 15 اأعلى م�ستوى له على الإطاق، يف�سله نحو  جنيه وهو 
مليار جنيه فقط عن الو�سول مل�ستوى تريليون جنيه، فيما 

بلغ حجم التداولت الكلية بال�سوق 2.5 مليار جنيه".  

خال  طفيفا  ارتفاعا  و�سجلت  اخلام  النفط   ا�سعار  تعافت 
تداولت يوم ام�س الثاثاء،  بعد انخفا�س كبري يوم الثنني 
الأمريكية  املخزونات  برتاجع  توقعات  ظل   يف   ، املا�سي 
من النفط اخلام خا�سة بعد تراجع اأعداد احلفارات العاملة 
ان  الدولية  الطاقة  بيانات  وا�سارت  املتحدة.  الوليات  يف 
"العقود الآجلة للنفط اخلام الأمريكي  تداولت عند 63.12 
 63.26 عند  م�ستوى  اأعلى  �سجل  اأن  بعد  للرميل  دولراً 
 62.86 امل�ستوى  عند  اجلل�سة  وافتتحت  للرميل،  دولراً 
 62.86 عند  م�ستوى  اأدنى  �سجل  قد  وكان  للرميل  دولراً 

دولراً للرميل".


