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شركات نفطية روسية تعزز نفوذها في العراق عبر بوابة كردستان

يف اأكتوبر/ت�رشين الأول املا�ضي ويف ذروة الأزمة 
خطاب  و�ضل  العراق  كرد�ضتان  مبنطقة  ال�ضيا�ضية 
اإيجور  من  بغداد  يف  العراقية  النفط  وزارة  اإىل 
يف  �ضيت�ضن  كتب  رو�ضنفت.  �رشكة  رئي�س  �ضيت�ضن 
اخلطاب اأن حكومة بغداد تبدي "ق�ضورا يف املوقف 
تطوير  رو�ضنفت  عر�س  اإزاء  والهتمام"  البناء 
التي  كرد�ضتان  كانت  ال��ع��راق.  جنوب  يف  حقول 
العراق  �ضمال  يف  ن�ضمة  ماليني  �ضتة  نحو  يقطنها 
�ضعت يف ذلك احلني لالنف�ضال عن بقية البالد لكن 
املحاولة ف�ضلت. ورف�ضت بغداد ا�ضتفتاء ال�ضتقالل 
قوات  واأر�ضلت  �ضبتمرب/اأيلول   25 يف  اأجري  الذي 
الدخل  تعد م�ضدر  مهمة  نفط  على حقول  لل�ضيطرة 
الرئي�ضي لالإقليم. والآن يقول �ضيت�ضن، وهو من اأقرب 
حلفاء الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني، اإنه يف ظل 
ال�رشكة  فان  رو�ضنفت  العمل مع  بغداد عن  اإحجام 
اأبدت  التي  العراق  كرد�ضتان  �ضتتعاون مع حكومة 
"اهتماما اأكرب بالتو�ضع يف التعاون ال�ضرتاتيجي". 
املتحدة  الوليات  بينها  من  عاملية  قوى  واأك��دت 
ال�ضابق تعاطفا  اأبدت يف  التي  الأوروبي،  والحتاد 
بغداد  حلكومة  ك��رد���ض��ت��ان،  ا�ضتقالل  حملة  م��ع 
مبا  العراق  اأرا�ضي  كامل  على  ب�ضيادتها  اعرتافها 
ي�رش  مل  �ضيت�ضن  خطاب  لكن  كرد�ضتان.  ذل��ك  يف 
با�ضتثمار  رو�ضنفت  وتعهدت  الإق��رار.  هذا  مثل  اإىل 
اأغ�ضب  مم��ا  كرد�ضتان  يف  ال����دولرات  مليارات 
ترتاجع،  اأن  من  وب��دل  الآن،  وهي  بغداد  حكومة 

تت�ضبث مبوقفها.
�ضيت�ضني  موقف  اإن  مطلعة  م�ضادر  �ضبعة  وقالت 
اأيام  فقبل  العراقيون.  امل�ضوؤولون  ظنه  مما  اأقوى 
اإىل  النفط  ت�ضدير  اأنابيب  خطوط  رو�ضنفت  متلكت 
مليار   1.8 مقابل  كرد�ضتان  حكومة  من  تركيا 
بل  فح�ضب  جتاريا  ال�ضفقة  هدف  يكن  مل  دولر. 
وال�رشق  العراق  يف  ال�ضيا�ضي  رو�ضيا  نفوذ  لتعزيز 
الأو�ضط بح�ضب م�ضادر يف رو�ضنفت و�ضناعة النفط 
واحلكومتني الكردية والعراقية. واأو�ضحت امل�ضادر 
الأنابيب منحت رو�ضنفت  ال�ضيطرة على خطوط  اأن 
حكومة  بني  اجلارية  املحادثات  يف  حموريا  دورا 
كرد�ضتان وبغداد الرامية ل�ضتئناف �ضادرات النفط 
و�ضيطرة  ال�ضتفتاء  ب�ضبب  تعطلت  والتي  بالكامل 
العراق على حقول. ميلك اإقليم كرد�ضتان احتياطيات 
ال��ع��راق،  اإج��م��ايل  ثلث  تكون  ق��د  �ضخمة،  نفطية 
والعراق  املحلي  لالقت�ضاد  حيوية  و���ض��ادرات��ه 
ثالثة  قالت  رو�ضنفت  نفوذ  على  موؤ�رش  ويف  ككل. 
م�ضوؤولني  اإن  وبغداد  اربيل  يف  بالقطاع  م�ضادر 
اأكرادا قالوا اإنهم لن ي�رشعوا يف �ضخ النفط وحتويل 
العراقية ما مل ت�ضدد  التي يدرها للحكومة  الأموال 
ر�ضوما خا�ضة بخط الأنابيب ل�رشكة النفط الرو�ضية 
اللعيبي  جبار  العراقي  النفط  وزير  واأق��ر  الكربى. 
حني  كرد�ضتان  يف  املتنامي  ال�رشكة  بدور  فعليا 
ل�ضيت�ضن  اليمنى  اليد  كا�ضيمريو  ديدييه  مع  اجتمع 
للتعاون  م�ضتعد  اإنه  وقال  احلايل  ال�ضهر  بغداد  يف 
مع رو�ضنفت "يف جتديد الأنابيب". ومل يرد �ضيت�ضن 
ورو�ضنفت  العراق  وزراء  رئي�س  ومكتب  والكرملني 

وقال  التقرير.  هذا  اأجل  من  للتعقيب  طلبات  على 
رو�ضنفت  م�رشوعات  اإن  مرارا  و�ضيت�ضن  الكرملني 
وزارة  وامتنعت  �ضيا�ضية.  ولي�ضت  حم�ضة  جتارية 
النفط العراقية عن التعقيب على اأي جوانب �ضيا�ضية 

ل�ضفقة رو�ضنفت.
من كراكا�س اإىل نيودلهي

كرد�ضتان  يف  رو�ضنفت  حتركات  اإن  م�ضادر  قالت 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  ق��دمي  حتالف  يربطها  التي 
ورئي�ضها  رو�ضنفت،  الكرملني  ي�ضتغل  كيف  تو�ضح 
التنفيذي املقدام، كاأداة يف ال�ضيا�ضة اخلارجية يف 

اأنحاء العامل، من اربيل اإىل كراكا�س ونيودلهي.
ايطاليا  بينها  وم��ن  ال���دول،  من  العديد  وت�ضتغل 
يف  ك��اأداة  فيها  الكربى  النفط  �رشكات  وفرن�ضا، 
ال�ضيا�ضة اخلارجية لكن ا�ضتغالل مو�ضكو لرو�ضنفت 
تزايد ب�ضكل كبري يف العقدين الأخريين يف ظل حكم 
النفوذ  تنامي  ينطوي  لكرد�ضتان  بالن�ضبة  بوتني. 
وارتبط  ح��اد.  جيو�ضيا�ضي  حت��ول  على  الرو�ضي 
الإطاحة  منذ  وا�ضنطن  مع  وثيق  بتحالف  الإقليم 
الوليات  قادته  ال��ذي  الغزو  اإب��ان  ح�ضني  ب�ضدام 
املتحدة يف 2003.  وقال اأمو�س هو�ض�ضتاين الذي 
الرئي�س  اإدارة  يف  للطاقة  خا�س  كمبعوث  عمل 
الأمريكي ال�ضابق باراك اأوباما اإنه يف حني ت�ضعى 
التابعة  الأخرى  الرو�ضية  النفط  رو�ضنفت و�رشكات 
ككيانات  اأي�ضا  تعمل  فاإنها  اأرباح  لتحقيق  للدولة 
�ضيا�ضية عند ال�رشورة. و�رشح "اإنها تتبع الرئي�س 
�ضيا�ضية.  ال�ضفقات  جميع  لي�ضت  مبا�رشة.  بوتني 
اإبرام �ضفقة �ضيا�ضية، فاإنها  لكن حني يريد بوتني 

تفعل بالطبع. ل متلك رو�ضيا اأدوات كثرية ملمار�ضة 
نفوذها ال�ضيا�ضي والطاقة اأكرثها فعالية". ووجدت 
نف�ضها  الأنابيب  التي ل تعرتف ب�ضفقة خط  بغداد 
يف و�ضع �ضعب. وتواجه احلكومة م�ضاعب مالية 
ب�ضبب احلرب على تنظيم داع�س الرهابي ول يتاح 
لها اإل مبالغ ب�ضيطة ملد خطوط اأنابيب جديدة من 
تدفقات  تعطيل  يف  ترغب  ل  حني  يف  كرد�ضتان 
النفط من املنطقة التي تعول عليها لتحقيق اإيرادات 

هي يف اأم�س حاجة اإليها.
"وزير خارجية ثان"

دور رو�ضنفت يف دعم ال�ضيا�ضة اخلارجية للكرملني 
يف  رو�ضيا  اإليه  جلاأت  فقد  العراق  على  يقت�رش  ل 
رو�ضنفت وم�ضادر  العامل بح�ضب  اأخرى من  اأماكن 
"�ضيت�ضن  القطاع  يف  م�ضدر  وق��ال  ال�ضناعة.  يف 
اأخ��رى  بعبارة  اأو  ث��ان  خارجية  كوزير  يت�رشف 
ال�ضيا�ضات  وراء  القت�ضادية  القوة  ميثل  فاإنه 
اخلارجية الرو�ضية. يف كثري من الأحيان تكون هذه 
الأمريكيني". يف فنزويال  لإثارة غ�ضب  ال�ضيا�ضات 
دولر  مليارات  �ضتة  بنحو  قرو�ضا  رو�ضنفت  قدمت 
ال�رشكة  بتملك  املطاف  ينتهي  وقد  احلكومة.  لدعم 
النفط  ل�رشكة  حاليا  اململوكة  تك�ضان  مل�ضايف 
ا�ضتثمرت  الهند  ويف  الدين.  �ضمان  لأنها  الوطنية 
�ضعر  وهو  م�ضفاة،  يف  دولر  مليار   13 رو�ضنفت 
علي  للتغلب  �ضعت  اإذ  نفطي،  ملجمع  فيه  مبالغ 
عر�س من اأرامكو ال�ضعودية وتعزيز عالقات رو�ضيا 
بحليف تقليدي للوليات املتحدة. وقال �ضيت�ضن هذا 
العام يف حديث نادر ل�ضحيفة فرانكفورتر اأجلماينه 

وكرد�ضتان  فنزويال  �ضداد  من  واثق  اإنه  ت�ضايتوجن 
ال�ضفقات  ت��ك��ون  اأن  ون��ف��ى  بالكامل  ديونهما 
حق  عن  طويلة  فرتة  منذ  الأك��راد  يدافع  �ضيا�ضية. 
الأجنبية  ال�رشكات  مع  اتفاقات  توقيع  يف  الإقليم 
فيما يتعلق ب�ضخ النفط من اأرا�ضيه بو�ضفه منطقة 
�ضبه م�ضتقلة. ويف 2014 بداأ �ضادرات نفط م�ضتقلة 
العراق  يف  املركزية  احلكومة  اأن  غري  تركيا.  عرب 
الأجنبية  ال�رشكات  مع  الأك��راد  �ضفقات  اإن  تقول 
اأو ت�ضدير النفط من كرد�ضتان يعد خمالفا للقانون 
دون احل�ضول على موافقة بغداد. كانت رو�ضيا هي 
تعار�س  مل  التي  الوحيدة  الكربى  العاملية  القوة 
تتفهم  اإنها  قائلة  كرد�ضتان  ا�ضتقالل  ا�ضتفتاء 
تطلعات الأكراد لال�ضتقالل. وحث كل من الوليات 
املتحدة والحتاد الأوروبي وتركيا واإيران حكومة 
حني  ويف  تاأجيله.  اأو  الق��رتاع  اإلغاء  على  الإقليم 
تيلر�ضون  ريك�س  الأمريكي  اخلارجية  وزير  حاول 
كان  الق���رتاع  لتاأجيل  التفاو�س  ج��دوى  دون 
�ضيت�ضن منهمكا يف مفاو�ضات �ضفقة خط الأنابيب. 
ويف الأيام التالية لال�ضتفتاء توجه م�ضوؤولون اأكراد 
هورامي  ا�ضتي  الطبيعية  امل��وارد  وزير  بينهم  من 
يف  تنفيذيني  م�ضوؤولني  مع  لالجتماع  مو�ضكو  اإىل 
الرو�ضية  اخلارجية  ب��وزارة  وم�ضوؤولني  رو�ضنفت 

بح�ضب م�ضدرين.
الفو�ضي  ذروة  الأول، يف  اأكتوبر/ت�رشين  ويف 20 
احل�ضد  ق��وات  كانت  حني  ال�ضتفتاء  اأعقبت  التي 
كركوك،  حقول  من  الب�ضمركة  قوات  تطرد  ال�ضعبي 

كان �ضيت�ضن قد اأبرم التفاق.

بغداد - الجورنال

بغداد ترسل 41 مليار دينار 
الى اربيل

تحديد القسط الشهري لسلفة 
موظفي وزارة التربية

تحتضن منتدى الفرص 
اإلقتصادية بين إيران 

تحدد مطالبها من الشركات 
االجنبية

الحتادية  احلكومة  باأن  كرد�ضتان،  اقليم  يف  التجارة  مديرية  اأفادت 
�ضرت�ضل نحو 41 مليار دينار من م�ضتحقات فالحي مدينة اربيل.

ال�ضناعة والتجارة يف حكومة  العامة للتجارة يف وزارة  وقال املدير 
اقليم كرد�ضتان نوزاد ادهم، ان “م�ضوؤويل امل�رشف املركزي الحتادي 
وعدو وفداً من امل�رشف املركزي باقليم كرد�ضتان يف بغداد بار�ضال 

م�ضتحقات فالحي حمافظة اربيل عن بيع مادة القمح يوم الثالثاء".
وا�ضاف ان املبلغ يقدر بنحو 41 مليار دينار للعامني 2017-2016، 
م�ضيفا انه مبجرد و�ضول املبلغ �ضيتم اعداد �ضيك خا�س وحتديد يوم 

لتوزيعه على الفالحني.

اأعلن م�رشف الرافدين، عن حتديد الق�ضط ال�ضهري ل�ضلفة الع�رشة ماليني 
واخلم�ضة ماليني دينار ملوظفي وزارة الرتبية.

ال�ضهري  الق�ضط  “مت حتديد  بيان،  للم�رشف يف  العالمي  املكتب  وقال 
دينار  الف  ب�120  الرتبية  وزارة  دينار ملوظفي  اخلم�ضة ماليني  ل�ضلفة 

�ضهريا والع�رشة مليون دينار ب� 241 الف دينار �ضهريا".
يكون  الذي  “املوظف  اأن  مبينا  �ضهرا”،   60 القر�س  “مدة  اأن  واأو�ضح 
راتبه ال�ضمي اكرث من 500 الف دينار يتم منحه �ضلفة الع�رشة ماليني 
يف حني املوظف الذي يكون راتبه ال�ضمي اقل من 500 الف دينار فيتم 

منحه �ضلفة اخلم�ضة ماليني دينار".

اإقامة  عن  عبادي،  مرت�ضى  اأربيل  مدينة  يف  الإيراين  العام  القن�ضل  اأعلن 
منتدى الفر�س الإقت�ضادية بني اإيران والقليم مب�ضاركة م�ضوؤولني حكوميني 
واأكد   اأربيل.  يف  وعراقيني  اإيرانيني  اأعمال  رجال  وبح�ضور  التجارة  وغرف 
عبادي، اإن املنتدى الإقت�ضادي بني اإيران وكرد�ضتان العراق يقام يف 2و3 
من مايو/ اأيار املقبل مب�ضاركة حمافظي اأربيل وال�ضليمانية ودهوك وحلبجة 
وقائممقامي "غرميان" و"رابرين" يف كرد�ضتان العراق كما ي�ضارك رجال 
اأعمال من بغداد ونينوى وكركوك. واأ�ضار اإىل اأن، الهدف من اإقامة املنتدى 
وال�ضياحية  والتجارية  الإقت�ضادية  والإمكانيات  الفر�س  علي  التعرف  هو 

املتاحة وكذلك البحث عن �ضبل الإ�ضتثمارات امل�ضرتكة.

طالب ق�ضاء الزبري يف حمافظة الب�رشة، ال�رشكات النفطية الأجنبية العاملة يف حقول 
النفط يف الق�ضاء، باإن�ضاء م�ضاريع خدمية وو�ض�ضعمرانية، وفتح باب التوظيف ل�ضكان 

املدينة.
اإن "البلدة تعاين من تراجع خدمي  وقال رئي�س املجل�س املحلي للق�ضاء اأحمد يا�رش، 
خالل  من  النفطية  ال�رشكات  تنفذها  عمليات  ب�ضبب  الزراعية،  الأرا�ضي  يف  ونق�س 

ا�ضتغالل م�ضاحات اأكرث مما هو مطلوب لإجناز العمل".
واأ�ضاف "كان مقابل ذلك اأن تقوم بالتعوي�س واإن�ضاء امل�ضاريع، ولكن مل ت�ضتفد البلدة 
خالل  النفط  وزير  عنها  اأعلن  التي  امل�ضاريع  "كل  ان  اىل  م�ضريا  ال�رشكات"،  هذه  من 

زيارته الأخرية للق�ضاء مل تنفذ".

اربيل االقليم البصرةالرافدين

بيانات

مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دوالر في قطاع الطاقة
تشغيل خط سفن سياحية في الموانئ السعودية

مساهمو البنك الدولي يقرون زيادة رأس ماله 13 بليون دوالر

اإن  ال��ب��رتول امل�رشي ط��ارق امل��ال،  ق��ال وزي��ر 
بقيمة  اأجنبية  ا�ضتثمارات  ت�ضتهدف جذب  بالده 
خالل  الطاقة،  قطاع  يف  دولر  مليارات   10
التي   ،2018-2019 املقبلة  املالية  ال�ضنة 
تبداأ يف الأول من متوز / يوليو. واأ�ضاف الوزير، 
ال�ضنة  يف  بالقطاع  الأجنبية  "ال�ضتثمارات  اأن 
مليارات  ع�رشة  نحو  �ضتبلغ  احلالية  املالية 
دولر، بزيادة ملياري دولر عن ال�ضنة ال�ضابقة".

ال�ضنة  يف  ال�ضتثمارات  ارت��ف��اع  امل��ال،  وع��زا 
لزيادة  الأجنبية  ال�رشكات  "توجه  اإىل  احلالية 
�ضخ ال�ضتثمارات يف امل�رشوعات الكربى لتنمية 

موارد الغاز واإنتاجها يف البحر املتو�س".
يف  ال��غ��از  اإن��ت��اج  زي���ادة  على  م�رش  وتعكف 
م�رشوع  مثل  حقول  من  املتو�ضط  البحر  �رشق 
ُظهر  النيل، وح�ضتها يف حقل  دلتا  تنمية غرب 
الإيطالية،  "اإيني"  �رشكة  تديره  الذي  العمالق، 
الغاز �ضت�ضاعدها  بجانب وجود حمطات لإ�ضالة 
الذي  ُظهر،  حقل  وي�ضم  لأوروب��ا.  الت�ضدير  على 

احتياطيات   2015 ع��ام  "اإيني"  اكت�ضفته 
الغاز،  من  مكعبة  قدم  تريليون   30 بنحو  تقدر 
يف  احلاد  النق�س  جتاوز  على  م�رش  و�ضي�ضاعد 
مليارات  البالد  على  ويوفر  الطاقة،  اإم���دادات 
كانت  ال��ت��ي  ال�ضعبة،  العملة  م��ن  ال����دولرات 
اإيني  اكت�ضاف  وفتح  ال�ضترياد.  على  �ضتنفقها 
جديدة  مزايدات  طرح  اأم��ام  املجال  ُظهر  حلقل 
للتنقيب عن موارد الطاقة، يف اإطار �ضعي م�رش 
هذا  خ��الل  الغاز  من  الذاتي  الكتفاء  لتحقيق 

العام. 

ا�ضتقبلت املوانئ ال�ضعودية )جدة الإ�ضالمي - الدمام - ينبع 
التجاري - �ضبا(، الأ�ضبوع املا�ضي، وفد �رشكة "كري�ضتال 
البحرية  ال�ضياحية  كروز" الأمريكية املخت�ضة يف الرحالت 
ال�رشكة  رئي�س  نائب  برئا�ضة  العامل،  حول  الكروز  ل�ضفن 
�رشكة  اهتمام  اإطار  يف  الزيارات،  هذه  وتاأتي  �ضتول.  جون 
�ضمن  ال�ضياحية  الكروز  �ضفن  بو�ضع  كروز"  "كري�ضتال 
جدولة رحالتها ال�ضياحية يف املوانئ ال�ضعودية خالل الفرتة 
والغرب،  ال�رشق  بني  املتجهة  رحالتها  عرب  وذلك  القادمة، 

بالتفاق مع موؤ�ض�ضة ها�ضكو للمالحة وال�ضياحة.
وخدماتها  للموانئ  الرئي�ضية  املحطات  على  الوفد  واطلع   
املقومات  ا�ضتعرا�س  اإىل  بالإ�ضافة  ه��ذا  اللوج�ضتية، 
وامل�رشوعات امل�ضتقبلية والتطويرية، واجلدوى القت�ضادية 
املوانئ  يف  الكروز  �ضفن  خط  ت�ضغيل  خالل  من  وال�ضياحية 
عن  اأم�س  ي��وم  �ضدر  �ضحايف  بيان  وبح�ضب  ال�ضعودية. 
"موانئ ال�ضعودية"، اأبدى الوفد الزائر اإعجابهم بالتجهيزات 
والإمكانات التي متلكها املوانئ ال�ضعودية، مما ميكنها من 

ا�ضتقبال �ضفن الكروز بكافة اأنواعها.
يذكر اأن اللجنة املكلفة من الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، 
والهيئة العامة لل�ضياحة والرتاث الوطني، تعمل على تفعيل 
ال�ضياحة البحرية ل�ضفن الكروز يف املوانئ ال�ضعودية، وذلك 

يف اإطار تعزيز قدراتها التناف�ضية واللوج�ضتية.
تقرير  فيه  ك�ضف  ال��ذي  الوقت  يف  التطورات  هذه  وتاأتي   
ال�ضعودية،  يف  للموانئ  العامة  الهيئة  عن  �ضادر  اإح�ضائي 
خالل  وم�ضافنة  قيا�ضية  حاوية  ماليني   6 من  اأكرث  مناولة 

عام 2017. وهو رقم مرتفع يعك�س مدى حيوية القت�ضاد 
 2017 عام  خالل  النفط  اأ�ضعار  متو�ضط  اأن  رغم  ال�ضعودي، 
تراوح حول 55 دولراً للربميل، وهو م�ضتوى �ضعري اأقل مما 
عليه الأ�ضعار اليوم. ووفقًا للتقرير الإح�ضائي ذاته، بلغ عدد 
احلاويات القيا�ضية التي متت مناولتها خالل العام املا�ضي 
نحو 4.47 مليون حاوية قيا�ضية، بينما بلغ عدد احلاويات 

امل�ضافنة نحو 1.93 مليون حاوية م�ضافنة.

املال  راأ�س  زيادة  ال��دويل،  البنك  م�ضاهمو  اأقر 
ح�ضة  يعزز  م��ا  دولر،  بليون   13 امل��دف��وع 
لنظام  اإ���ض��الح��ات  تطبيق  م��ع  لكن  ال�ضني 
لل�رشيحة  الق��رتا���س  كلفة  ترفع  الإق��را���س 
بينها  ومن  الدخل  متو�ضطة  الدول  من  الأعلى 
رفع  تتيح  اخلطة  اإن  البنك،  واأو�ضح  ال�ضني. 
دولر  بليون   80 نحو  اإىل  الكلية  القرو�س 
بليونًا   59 نحو  من   2019 املالية  ال�ضنة  يف 
نحو  اإىل  املتو�ضط  يف  لت�ضل  املا�ضي  العام 
100 بليون دولر بحلول عام 2030. و�رشح 
رئي�س البنك جيم يونغ كيم لل�ضحافيني خالل 
والبنك  النقد  ل�ضندوق  الربيع"  "اجتماعات 
البنك  طاقة  "رفعنا  قائاًل  وا�ضنطن  يف  الدويل 
اق��رتاع �ضخم  اإن��ه  املثلني،  لأك��رث من  ال��دويل 

زيادة  وت�ضيف  هائلة".  التوقعات  لكن  بالثقة 
ظل  يف  الأنف�س  ب�ضق  حتققت  التي  املال  راأ�س 
بليون   7.5 ترامب،  اإدارة  من  مبدئية  مقاومة 
الإقرا�س  ل��ذراع  املدفوع  املال  لراأ�س  دولر، 

املي�رش "البنك الدويل لالإن�ضاء والتعمري".
تقدم  التي  الدولية  التمويل  موؤ�ض�ضة  وحت�ضل 
قرو�ضًا ب�رشوط جتارية على زيادة 5.5 بليون 

دولر لراأ�س املال املدفوع.
تعديل  على  لالإن�ضاء"،  ال��دويل  "البنك  وواف��ق 
ر�ضومًا  ل  ليح�ضّ بالإقرا�س  اخلا�ضة  قواعده 
اأعلى من الدول النامية �ضاحبة الدخل الأعلى 

لثنيها عن الإفراط يف القرتا�س.
جميع  على  ذاتها  الر�ضوم  يفر�س  البنك  وكان 
اخل��زان��ة  يف  م�����ض��وؤول��ون  و�ضكا  املقرت�ضني، 
من  وغريها  ال�ضني  يقر�س  اأنه  من  الأمريكية 

الأ�ضواق النا�ضئة الأكرب، اأكرث من الالزم.
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ارتف��ع ال��دولر الأمريك��ي اإىل اأعل��ى م�ضت��وى يف 
نح��و اأ�ضبوعني، بعد زي��ادة العائد عل��ى ال�ضندات 
النتائ��ج  تق��دم  مل  بينم��ا   3% اإىل  الأمريكي��ة 
املتباين��ة مل�ض��وح اأن�ضط��ة منطق��ة الي��ورو دعما 
للعمل��ة الأوروبي��ة املوح��دة يف م�ضته��ل اأ�ضب��وع 
حاف��ل. وارتف��ع ال��دولر %0.2 مقاب��ل العمل��ة 
لك��ن  للي��ورو  دولر   1.22675 اإىل  الأوروبي��ة 
املكا�ضب ج��اءت حم��دودة. ويق��ول املحللون اإن 
ال�ض��وق بحاجة لو�ضوح ب�ضاأن �رشعة دورة ت�ضديد 
البن��ك املرك��زي الأوروبي ل�ضيا�ضت��ه النقدية قبل 
اأن يرتف��ع الي��ورو ال��ذي �ضع��د ثم فق��د زخمه يف 

ال�ضهرين الأخريين.

 تراجعت اأ�ضعار الذهب اإىل اأدنى م�ضتوى يف اأ�ضبوعني، 
و�ض��ط تعام��الت انح���رشت يف نطاق �ضي��ق يف حني 
ارتفع الدولر بف�ضل عائدات �ضندات اخلزانة الأمريكية.
ون��زل الذهب يف التعامالت الفوري��ة نحو 0.1 باملئة 
يف  لم���س  بعدم��ا  لالأوقي��ة،  دولر   1334.11 اإىل 
وق��ت �ضابق اأق��ل م�ضتوى من��ذ العا�رش م��ن اأبريل عند 
1331.70 دولر. ويف التعام��الت الآجلة بالوليات 
املتح��دة، ن��زل الذه��ب %0.2 اإىل 1336.30 دولر 
لالأوقية. وق��ال حمللون يف "اآيه.اإن.زد"، "نزلت اأ�ضعار 
الذه��ب مل�ضتوياته��ا قبل اأ�ضب��وع تقريبا م��ع انح�ضار 

التوترات ال�ضيا�ضية وقوة الدولر الأمريكي".

تراجعت اأ�ضعار النفط، ب�ضبب زيادة عدد من�ضات احلفر 
النفطية يف الوليات املتحدة الأمريكي التي ت�ضري اإىل 

زيادة الإنتاج يف امل�ضتقبل.
و�ضجلت العقود الآجلة خل��ام القيا�س العاملي "برنت" 
انخفا���س  بن�ضب��ة  للربمي��ل،  دولر   73.91 �ضجل��ت 
%0.2، ع��ن الت�ضوي��ة ال�ضابقة، بينم��ا انخف�س خام 
غ��رب تك�ضا���س الو�ضي��ط الأمريك��ي 18 �ضنت��ا، بن�ضبة 

68.22 دولر �ضعر برميل النفط. %0.3، لت�ضجل 
وذك��ر التقرير الأ�ضبوعي ل�رشكة "بيكر هيوز" خلدمات 
الطاق��ة، اأن ���رشكات احلفر اأ�ضاف��ت 5 حفارات نفطية 
خ��الل الأ�ضب��وع املنته��ي يف الع�رشي��ن م��ن اأبري��ل / 

ني�ضان. 


