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موظفو العقود واالجراء يحلمون  باالس��تقرار"المالك الدائم"

على   2015 ل�سنة   )37( رق��م  العمل  قانون  يوؤكد 
بالتقاعد  واالج���ور  العقود  �سمول  تطبيق  ���رورة 
امل��اك  على  التثبيت  حل��ن  االجتماعي  وال�سمان 
الدائم ،فيما يرى خمت�سون يف ال�سان االقت�سادي ان 
تك�سف  بيانات حقيقية  االرقام وعدم وجود  ت�سارب 
عن االعداد احلقيقية ملوظفي العقود واالجور اليومية 
�ساهم بهدر حقوقهم وعدم تثبيتهم على املاك الدائم 
. ويقول مقرر اللجنة املالية النيابية احمد حمه ر�سيد 
ان "اعداد موظفي العقود واالجور اليومية يف وزارات 
وموؤ�س�سات الدولة غري دقيقية وال منلك ارقاما حقيقية 
 ،" ل�"اجلورنال  ".    وا�ساف ر�سيد يف ت�ريح  عنها 
معاجلة  فيها   تتم  ان  يجب   2018 عام  "موازنة  ان 
م�سكلة موظفي العقود واالجور اليومية  وعمل م�روع 
فيه  يحت�سب  قانونيا  ن�سا   فيه  ادراج  يتم  قانون 
باالجور  العمل  التثبيت وطريقة  للرواتب ووقت  �سلما 
الزمنية  الفرتة  وكم  امل�ستحق  ومن  والعقد  اليومية 
"احت�ساب  ان  اىل  ولفت    ." فيها  التثبيت  تيم  التي 

حكوميا  او  برملاين  بقرار  املتعاقد  املوظف  خدمة 
يح�سب  �سابقا  ك��ان  كما  والرتفيع  العاوة  حل�ساب 
التعين  امر  �سدور  بعد  عقد  اأي  او  الع�سكري  خدمة 
الدائمي، م�سريا اىل ان الدورة الربملانية املقبلة �سيتم 
فيها اقرار قانون ال�سمان االجتماعي والت�سمن بان 
ر�سيد   واكد   ." املتعاقد  للموظف  العقد  خدمة  يح�سب 
جميع  مركزية  بتبني  با�رت  ال�سيا�سية  "الكتل  ان 
اجلنوب  حتى  ال�سمال  من  الباد  يف  الدولة  موظفي 
العقود  ملوظفي  حقيقي  جرد  خال  من  ا�ستثناء  با 
وموؤ�س�سات  وزارات  يف  العاملن  والدائمين  واالجور 
ال�ستام  الذكية  البطاقات  ا�ستخدام  طريق  عن  الدولة 
الرواتب وبالتايل تكوين هناك ارقاما حقيقة ال تقبل 
اخلطاأ،   ولفت اىل ان هناك  م�روعا لعمل �سلم رواتب 
العقود  وملوظفي  املثبيتن  املوظفن  جلميع  موحد 
اأي  ا�ستحداث  او  حذف  ميكن  حتى  اليومية  واالج��ور 
،  وهذا املقرتح حتى  الدولة  وظيفة جديدة يف دوائر 
نحد ونتافى اخلافات بن االقليم واملركز مبينا ان 
واربعن  وت�سع  ومئتن  مليون  لديه  ان  يدعي  االقليم 
دائمي وعقود وموظفن  يف حن مثبت  الف موظف 

يف موازنة  احلكومة االحتادية 682.21 الف �سخ�ص 
حكومة  مع  االقليم  خافات  من  زاد  الت�سارب  وهذا 
وبالتايل  حقيقيه  اع��داد  التوجد  االن  وحلد  املركز، 
لك�سف  ال��وزارات  وتعاون  فنية  جلان  ت�سكل  ان  يجب 
االعداد احلقيقية ". من جهته قال اخلبري االقت�سادي 
عن  الك�سف  وعدم  االرق��ام  "ت�سارب  ان  االمري  ماجد 
يف  اليومية  واالجور  العقود  ملوظفي  االعداد   حقيقة 
حقوق  �سياع  يف  �ساهم  الدولة  وموؤ�س�سات  وزارات 
".  وا�ساف االمري يف ت�ريح  اغلب هوؤالء املوظفن 
ل� »اجلورنال نيوز«،ان هناك انباءا واخبار عن تثبيت 
موظفي العقود واالجور اليومية  اال انها كانت ب�سكل 
ن�سبي يف بع�ص املوؤ�س�سات كدوائر الزراعة او ال�سحة 
مك�سوف  اعداد غري  الوزرات يف حن هناك  بع�ص  او 
ال  ام  �ستثبت  فيما  ارباكا  من  تعاين  مازالت  عنها 
يعترب  وهذا  �سنوات   3 من  اكرث  على عقودهم  وم�سى 
احلكومية  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات  يف  حقيقيا  ترها 
اأوقفت  احلكومة   " ان  االقت�سادي  اخلبري  وتابع    ."
اإمكانية  2018 مع  التعيينات ب�سفة عقود يف  اي�سا 
���رورة  وج���دت  ح��ال  يف  ال�سابقة  العقود  جت��دي��د 

املاك  على  للمثبتن  التعاقد  مدة  احت�ساب  مع  لذلك 
يرتتب  ان  دون  من  والتقاعد  العاوة  الإغرا�ص  الدائم 
كتلة  ع�سو  وطالب  رجعي".  باأثر  مالية  تبعات  عليه 
النواب  جمل�ص  رئا�سة  حميب�ص   رزاق  الربملانية  بدر 
اكد  فيما   ، اليومية  واالأج��ور  العقود  موظفي  بتثبيت 
 ، . وقال حميب�ص يف بيان   ا�ستجابته لطلبِه  املجل�ص 
واالأجور  العقود  تثبيت موظفي  فقرة  ت�سمن  "مت  انه 
رئي�ص  اأن  مبينا   ، االحتادية  املوازنة  خال  اليومية 
اإحالة الطلب  جمل�ص النواب �سليم اجلبوري وافق على 
اإىل اللجنة املالية".  ونا�سد حميب�ص  "احلكومة بعدم 
اليومية،  واالجورة  العقود  تثبيت  حول  بطلبِه  الطعن 
املجتمع  من  وا�سعة  �ريحة  الفقره  ل�سمول  نظراً 
اإيقاف  النيابية،  املالية  اللجنة  واأك��دت  العراقي". 
والعقود  ال��دائ��م  امل��اك  على  التعيينات  احلكومة 
م�روع  �سمن   2018 لعام  الدولة  دوائ��ر  كافة  يف 
ال�سابقة يف حالة  العقود  اإمكانية جتديد  املوازنة مع 
وجدت �رورة لذلك. وقال م�سدر م�سوؤول يف اللجنة ، 
اإن "م�روع قانون املوازنة لعام 2018 املر�سل من 
الوزارات  جميع  يف  التعيينات  جميع  اأوقف  احلكومة 

واأ�ساف  الدائم".  املاك  على  واملحافظات  والهيئات 
عقود  ب�سفة  التعيينات  اي�سا  اأوقفت  "احلكومة  اأن 
يف  ال�سابقة  العقود  جتديد  اإمكانية  مع   2018 يف 
التعاقد  مدة  احت�ساب  مع  لذلك  �رورة  وجدت  حال 
للمثبتن على املاك الدائم الإغرا�ص العاوة والتقاعد 
رجعي".  باأثر  مالية  تبعات  عليه  يرتتب  ان  دون  من 
وذكرت وزارة الكهرباء ، ان وزارة املالية وافقت على 
تثبيت العقود يف وزارة الكهرباء من خال االحتفا�ص 
املاك  حركة  نتيجة  ال�ساغرة  الوظيفية   بالدرجات 
اللجنة  ع�سو  وقالت  للكهرباء.  التابعة  للمديريات 
املالية النيابية ماجدة التميمي يف بيان �سحفي ، ان 
�سيتم من خال  الكهرباء  وزارة  تثبيت عقود موظفي 
االبقاء على الدرجات الوظيفية ال�ساغرة يف املديريات 
وعذم  ذاتيا  املمولة  الكهرباء  لوزارة  التابعة  العامة 
تعين  "�سيتم  واأ���س��اف��ت  �سغورها.  ملجرد  حذفها 
مع  والتعليمات  ال�سوابط  وفق  وتثبيتهم  املتعاقدين 
احت�ساب مدة التعاقد للمثبتن على املاك الدائم بعد 
2003-9-4 خدمة فعلية الغرا�ص العاوة والرتفيع 

والتقاعد و�ستكون اآلية التثبيت ح�سب االقدمية".

بغداد- فادية حكمت 

انتاج القطن بلغ 84 طنا في 
عام 2017

مؤتمر االستثمار في ضيافة 
بيروت 

يطلق دفعة جديدة من 
السلف

 تنقل حوالي مليوني مسافر في 
الربع االول من العام الحالي

القطن  انتاج  ان  الزراعي،  االح�ساء  مديرية  اعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
الواحدة  الغلة  متو�سط  ان  مبينة   ،2017 لعام  طنا   84 بلغ  العراق  يف 
للمح�سول على ا�سا�ص اجمايل امل�ساحة املزروعة بلغت 93 كغم. وقالت 
املديرية التابعة للجهاز املركزي لاإح�ساء يف بيان ، ان "انتاج القطن 
ن�سبته  بارتفاع قدرت  امل�سمولة  للمحافظات  بلغ 86 طنا  ل�سنة 2017 
ان  املديرية،  وا�سافت  طنا".   84 قدر  الذي  املا�سية  ال�سنة  عن   %2.4
"امل�ساحة املزروعة باملح�سول بلغت 925 دومنا للمحافظات امل�سمولة 
التي   2016 �سنة  يف  عليه  كانت  عما   ،%32.7 ن�سبته  قدرت  بارتفاع 

قدرت ب� 697 دومنا"، 

اللبنانية بريوت يف 25 و26 ني�سان اجلاري،  العا�سمة  : ت�ست�سيف  بغداد- اجلورنال 
املوؤمتر الدويل ال�سنوي الرابع لا�ستثمار يف االأنبار، برعاية حمافظ االأنبار حممد ريكان 
�سحيفة  وبح�سب  االأنبار.  ا�ستثمار  وهيئة  االأنبار  حكومة  مع  وبالتعاون  احللبو�سي 
"املوؤمتر الذي ويقام يف فندق ومنتجع كمبين�سكي �سمرالند يف  الريا�ص ال�سعودية ان 
حملية  �سخمة  ا�ستثمار  �ركات  وممثلي  بارزين  حكومين  م�سوؤولن  يجمع  بريوت، 
واإقليمية ودولية، يناق�سون جمموعة وا�سعة من فر�ص اال�ستثمار يف خمتلف القطاعات، 
اإعادة  مبادرات  اإط��ار  يف  تندرج  التي  امل�ساريع  من  عددا  االأنبار  حكومة  و�ستعر�ص 
ا�سطنبول عام 2011  ال�سابقة يف  املوؤمترات  الذي حققته  النجاح  بانية على  االإعمار، 

واأربيل يف 2013 مب�ساركة مئات املندوبن عن �ركات عراقية ودولية".

بغداد - اجلورنال:اأعلن م�رف الرافدين،  عن �رف الدفعة الثالثة ع�ر 
من �سلف املتقاعدين املدنين البالغة ثاثة ماين دينار.

وقال املكتب االإعامي للم�رف يف بيان ، انه "مت �رف الدفعة الثانية 
لنحو  دينار  ماين  ثاث  البالغة  املدنين  املتقاعدين  �سلفة  من  ع�ر 

1900 متقاعد".
واأو�سح البيان ان "�رف تلك ال�سلفة مت عن طريق اباغ املتقاعد عرب 
ا�ستكمل كافة  ان  ال�سلفة، وذلك بعد  ر�سالة ن�سية تخربه مبنحه  اإر�ساله 
الدفع  اأدوات  طريق  عن  و�رفها  اياها  ملنحه  القانونية  االإجراءات 

االلكرتوين".

الب�رة،  )بغداد،  املدنية  املطارات  ان  النقل،  وزارة  اأعلنت   : اجلورنال  بغداد- 
النجف اال�رف ، اربيل ، ال�سليمانية( ا�ستقبلت وودعت خال الثاثة اأ�سهر االأوىل 
على  نقلت  ومغادرة  قادمة  بن  ما  جوية  رحلة   19767 قرابة  العام  هذا  من 
متنها 18.630.099 م�سافر. وقال بيان لوزارة النقل ، ان "مطار بغداد الدويل 
�سهد ا�ستقبال ومغادرة 9289 رحلة على متنها 1014855 م�سافر، فيما �سهد 
باالإ�سافة  م�سافر،   206015 متنها  وعلى  رحلة   2641 الدويل  الب�رة  مطار 
الدويل 5129 رحلة على متنها 561803  النجف اال�رف  ا�ستقبال مطار  اىل 
م�سافر، فيما �سهد مطار اربيل الدويل 1856 رحلة وعلى متنها 60150 م�سافر، 

وا�ستقبل مطار ال�سليمانية الدويل 852 رحلة وعلى متنها 20276".

االحصاء 
الزراعي

الرافدين مطارات االنبار

العراق

بيانات

العمالت الرقمية تتجاوز 3 صدمات على التوالي 
لبنان تحصل على تعهدات بقيمة تتجاوز ال� 11 مليار 

دوالر في مؤتمر باريس

أرامكو تدرس إنشاء مصنع جديد للبتروكيماويات في تكساس

يف  م��وؤق��ت  ب�سكل  الرقمية  العمات  تعافت  
تعامات اليوم االحد، 3 �سدمات متتالية 

على  القدرة  اأفقدتها  عنيفة  هبوط  موجة  بعد 
 250 م�ستوى  اأعلى  ال�سوقية  قيمتها  ا�ستمرار 

مليار دوالر.
ال�سدمة االوىل من الهند

حذر البنك االحتياطي يف الهند ال�ركات املالية 
التنظيمية داخل الباد بعدم التعامل مع اأي جهة 
البنك  وقال  االإلكرتونية.  بالعمات  �سلة  ذات 
التي  للكيانات  يجوز  "ال  اإنه  الهندي  املركزي 

يتم تنظيمها من قبل البنك التعامل مع اأو تقدمي 
بالعمات  يتعامل  كيان  اأو  ف��رد  الأي  خدمات 

االفرتا�سية".
وُتعد "بيتكوين" والعمات الرقمية االأخرى غري 
البنك  واأو�سح  الهند.  يف  قانونيًا  بها  معرتف 
امل�ستهلك  حمائية  اأثارت  الرقمية  "االأ�سول  اأن 
غ�سل  عمليات  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سواق  ونزاهة 

االأموال".
ال�سدمة الثانية من بريطانيا 

اأعلنت هيئة الرقابة املالية يف اململكة املتحدة 
مرتبطة  خ��دم��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  "ال�ركات  اأن 
الرتاخي�ص،  اإىل  بحاجة  االإلكرتونية  بالعمات 

الهند  منعت  بينما  عقوبات،  ف�ستواجه  واإال 
املوؤ�س�سات املالية من تداول العمات".

ال�سدمة الثالثة من اليابان
ت��داول  م��ن  ال��ي��اب��ان  امل��رك��زي يف  البنك  ح��ذر 
غري  من  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  االإلكرتونية،  العمات 
املرجح اأن ت�سجل مكا�سب كما يتوقع املتفائلون 
بها. و�سعدت القيمة ال�سوقية االإجمالية للعمات 
الرقمية خال تعامات اليوم االحد، من م�ستوى 
248 مليار دوالر يف تعامات يوم ام�ص ال�سبت 
لت�سجل م�ستوى 257.8 مليار دوالر رابحة نحو 
بنحو  تقدر  ارتفاع  بن�سبة  دوالر  مليارات   9.8

.3.95%

لبنان ح�سل  اإن   ، اإميانويل ماكرون  الفرن�سي  الرئي�ص  اعلن 
على تعهدات تتجاوز قيمتها 11 مليار دوالر يف موؤمتر يف 
باري�ص يهدف حل�سد الدعم الدويل لربنامج ا�ستثمار من اأجل 

تعزيز اقت�ساد الباد.
وقال �سفري فرن�سا لدى لبنان برونو فو�سيه يف تغريدة على 
مليار   10.2 بقيمة  قرو�سا  ت�سمل  "التعهدات  اإن   ، تويرت 

دوالر ومنحا بقيمة 860 مليون دوالر".
اإىل تاأ�سي�ص  "امل�ساعدات تهدف  اأن  واأبلغ ماكرون احلريري 
غري  "م�سوؤولية  ت�سع  اأنها  م�سيفا  للبنان  جديدة  بداية 

لتنفيذ  ه��ن��اك  ال�سلطات  ع��ات��ق  على  م�سبوقة" 
اإ�ساحات واحلفاظ على ال�سام يف الباد".
"التعهدات  اإن  لبنانيون  م�سوؤولون  وق��ال 
من  دوالر  مليارات  باأربعة  قرو�سا  ت�سمل 
البنك الدويل، وقرو�سا من البنك االأوروبي 
يورو  مليار   1.1 بقيمة  والتعمري  لاإن�ساء 
)1.35 مليار دوالر(، وجتديد خط ائتمان 

بقيمة  ال�سعودية  من  �سابقا  تقدميه  جرى 
مليار دوالر".

واكد احلريري اإن "املوؤمتر 
جديدة  لعملية  ب��داي��ة 

ل��ت��ح��دي��ث اق��ت�����س��اد 
تاأهيل  واإع��ادة  باده 

اإىل  م�سريا  اخلا�ص،  القطاع  واإطاق طاقات  التحتية  البنية 
اأقل من واحد باملئة  اإىل  اأن معدل النمو يف لبنان انخف�ص 

من متو�سط بلغ ثمانية باملئة يف ال�سابق". 
الوزراء عر�ص  "رئي�ص  ان  اىل  احلريري  بيان ملكتب  وا�سار 
)الروؤية لا�ستقرار والنمو وخلق فر�ص عمل( التي و�سعتها 
احلكومة اللبنانية، والتي لقيت ترحيبا من جميع امل�ساركن 
يف املوؤمتر، مبينا اأن هذه الروؤية ت�ستند اإىل اأربع ركائز هي 
زيادة م�ستوى اال�ستثمار العام واخلا�ص، و�سمان اال�ستقرار 
املالية  اإىل  التوازن  اإع��ادة  خال  من  وامل��ايل  االقت�سادي 
فيما  القطاعات  خمتلف  ت�سمل  اإ�ساحات  واإج��راء  العامة، 
يتعلق مبكافحة الف�ساد وحتديث القطاع العام واإدارة املالية 
القطاعات  وتنويع  لتعزيز  ا�سرتاتيجية  وو�سع  العامة، 
املنتجة يف لبنان للنهو�ص بقدراته على �سعيد ال�سادرات 
من  اأن  اعتربوا  املوؤمتر  يف  امل�ساركن  ان  اىل  ،الفتا 
اأعمال  ملتابعة  متينة"  "اآلية  و�سع  للغاية  املهم 
واالإ�ساحات  االلتزامات  تنفيذ  و�سمان  امل��وؤمت��ر 
والوعود".  ووافق الربملان اللبناين االأ�سبوع املا�سي 
اأقل من العجز  2018 التي تتوقع عجزا  على ميزانية 
يف  ت�سارترد  �ستاندرد  وو�سف   ،2017 يف  امل�سجل 

مذكرة بحثية امليزانية باأنها ”اإ�سارة اإيجابية“.
دول��ة   50 جمع  ال��ذي  باري�ص  م��وؤمت��ر  وق��رر 
ومنظمة، مبا يف ذلك ال�سعودية والواليات 
املتحدة ورو�سيا وقطر، اإن�ساء اآلية متابعة 

لر�سد التقدم يف االإ�ساحات.

ك�سفت م�سادر مطلعة، اليوم االحد، اإن �ركة اأرامكو 
اأولية  خطوات  عن  تعلن  اأن  املتوقع  من  ال�سعودية 
الإن�ساء م�سنع للبرتوكيماويات مبليارات الدوالرات 
يف تك�سا�ص. وا�سافت امل�سادر بح�سب "رويرتز"، ان 
"�ركة ارامكو ال�سعودية تدر�ص التو�سع يف وحدتها 
االأمريكية موتيفا اإنرتبر ايزيز يف م�سفاة موتيفا يف 
امل�سفاة  بالفعل  وهي  تك�سا�ص،  بوالية  اآرثر  بورت 
الواليات  يف  االإنتاجية  طاقتها  حيث  من  االأك��رب 
اأن  تريد  "موتيفا  اإن  امل�سادر  وقالت  املتحدة".  
ا�ستخدام  البرتوكيماويات من خال  اإىل  اأوال  تنتقل 
ال�سخري  النفط  حقول  من  الوفري  الطبيعي  الغاز 

االأمريكية ل�سنع ال�سائف للبا�ستيك". وتوقع ممثل 
تك�سا�ص  والي��ة  حاكم  "يح�ر  اإن  اأرام��ك��و  ل�ركة 
جريج اآبوت منا�سبة يوم ام�ص ال�سبت يف هيو�ستون 
االأمري  ال�سعودي  العهد  ويل  اخلطط  �سيناق�ص  حيث 
حممد بن �سلمان ووزير الطاقة ال�سعودي خالد الفالح 
النا�ر.  اأم��ن  اأرامكو  ل�ركة  التنفيذي  والرئي�ص 
وا�سارت ال�ركة  اىل انها "ت�ستك�سف موتيفا بن�ساط 
عددا من الفر�ص يف اإطار ا�سرتاتيجيتها للنمو، ت�سمل 
هذه الفر�ص مواقع نعمل بها حاليا ف�سا عن مواقع 
املا�سي  العام  اكدت يف  اأرامكو  ان  ويذكر  جديدة". 
م�سفاة  يف  دوالر  مليار   18 ال�ستثمار  تخطط  اإنها 
موتيفا يف بورت اآرثر بوالية تك�سا�ص، وت�سل طاقة 

تكرير امل�سفاة اإىل 603 اآالف برميل يوميا.
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الهيئ��ات  اإىل  اإف�س��اح  يف  �س��تانلي  مورج��ان  بن��ك  اعل��ن 
التنظيمي��ة ، اإن اإجم��ايل املبال��غ املالي��ة الت��ي تقا�س��اها 
رئي�س��ه التنفيذي جيم�ص جورمان يف 2017 زاد بن�سبة 20 
باملئة اإىل 27 مليون دوالر. وا�س��اف �ستانلي يف بيان ، ان 
"اإجم��ايل املبالغ املالية التي تقا�س��اها رئي�س��ه التنفيذي 
جيم���ص جورم��ان يف 2017 زاد بن�س��بة 20 باملئة اإىل 27 
ملي��ون دوالر، الفت��ا اىل ان  ي�س��مل ذلك راتبا اأ�سا�س��يا قدره 
1.5 مليون دوالر وعاوات نقدية قيمتها حوايل 5.6 مليون 
دوالر، منحت له يف اأوائ��ل 2018، ومكافاآت موؤجلة وخطة 
حتفيزي��ة طويلة االأجل". وتابع ان "اإجمايل ما ح�س��ل عليه 
ك��ومل كيله��ر رئي���ص مورج��ان �س��تانلي زاد اإىل 23 ملي��ون 
دوالر، بينم��ا ارتف��ع اإجمايل ما ح�س��ل علي��ه املدير املايل 

للبنك جوناثان بروزان اإىل 11.5 مليون دوالر". 

هبطت املوؤ�رات الثاثة الرئي�سية لاأ�سهم االأمريكية باأكرث 
ال�سبت، وخ�ر املوؤ�ر داو جونز  ام�ص  2 يف املئة يوم  من 
حرب  من  القلق  تزايد  مع  نقطة،   500 من  اأكرث  ال�سناعي 
جتارية بن الواليات املتحدة وال�سن بعد اأن اأطلق الرئي�ص 
االأمريكي دونالد ترامب اأحدث تهديد لفر�ص ر�سوم جمركية 

على واردات �سينية.
جونز  داو  "موؤ�ر  ان  االمريكية،  البور�سة  بيانات  وقالت 
منخف�سا  �سرتيت  وول  بور�سة  يف  التداول  جل�سة  انهى  
نقطة   23932.76 اإىل  باملئة،   2.34 اأو  نقطة،   572.46
بينما تراجع املوؤ�ر �ستاندرد اآند بورز500 االأو�سع نطاقا 
 2604.47 عند  ليغلق  باملئة،   2.19 اأو  نقطة،   58.37
"املوؤ�ر نا�سداك املجمع  اغلق منخف�سا  نقطة". وتابع ان 
نقطة،   6915.11 اإىل  باملئة،   2.28 اأو  نقطة،   161.44
هبوط  مع  خ�سائر،  على  االأ�سبوع  الثاثة  املوؤ�رات  وتنهي 
وداو  باملئة   1.4 بورز  اآند  و�ستاندرد  باملئة   2.1 نا�سداك 

جونز 0.7 باملئة". 

حاد  هبوط  من  دعم   ، االحد  اليوم  الذهب،  اأ�سعار  ارتفعت 
بعد  ال��دوالر  وانخفا�ص  �سرتيت  وول  بور�سة  يف  لاأ�سهم 
وال�سن  املتحدة  الواليات  بن  متبادلة  تهديدات  غذت  اأن 
بيانات  جاء  اأن  وبعد  حمتملة  جتارية  حرب  من  املخاوف 

الوظائف االأمريكية اأ�سعف من املتوقع.
باملئة   0.55 الفورية  املعامات  يف  الذهب  �سعر  و�سعد 
اأواخر جل�سة  )االأون�سة( يف  لاأوقية  1333.44 دوالر  اإىل 
وقت  يف  هبط  كان  اأن  بعد  االأمريكي  ال�سوق  يف  التداول 
�سابق اإىل 1321.16 دوالر، وهو اأدنى م�ستوى منذ احلادي 

والع�رين من اآذار.
 0.6 حزيران  ت�سليم  للذهب  االأمريكية  العقود  وارتفعت 

باملئة لتبلغ عند الت�سوية 1336.10 دوالر لاأوقية.


