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بعد استثماره اكثر من 60%.. العراق يخطط للتحليق في االسواق العالمية للغاز

عرب  املالية  م��وارده  تعزيز  نحو  العراق  يتجه 
بالغاز  واملتمثلة  الطبيعية  ثرواته  ا�ستثمار 
من  اك��ر  نحو  با�ستثمار  ق��ام  اذ  الطبيعي، 
 ، النفطية  احلقول  يف  يحرق  كان  بعدما   %60
باال�سافة اىل افتتاح اول حقل �سيبة مبحافظة 
العراق،  يف  غازي  حقل  اول  يعد  الذي  الب�رصة 
يف  رئي�سيا  العبا  ليكون  العراق  يخطط  حيث 
املقبلة.  ال�سنوات  خ��ال  العاملي  الغاز  �سوق 
العراقي  النفط  وقال م�سوؤول تنفيذي يف قطاع 
االرب��ع��اء  ب���داأت  اإِنرجي"  "كويت  ���رصك��ة  ان 
املا�سي اإنتاج الغاز الطبيعي من حقل ال�سيبة، 

اأول حقل غاز يدخل اخلدمة يف جنوب العراق.
للم�رصوع  العام  املدير  عودة،  عبد  كرمي  وقال 
اإِنرجي"  و"كويت  العراق  اأن�ساأه  الذي  امل�سرتك 
مبعدل  االإنتاج  ب��داأ  ال�سيبة  ان  احلقل،  لتطوير 
اأويل قدره 25 مليون قدم مكعب يوميا �سريتفع 
تدريجيا اإىل 100 مليون قدم مكعب يوميا يف 
جنوب  الواقع  ال�سيبة  اأن  واأ�ساف  العام.  نهاية 
ومكثفات  الطبيعي  الغاز  ينتج  الب�رصة  مدينة 
يف  والغاز  النفط  مكامن  بقية  وتنتج  الغاز. 
الغاز  بالفعل  العمل  ب��داأت  التي  العراق  جنوب 

الطبيعي اإىل جانب النفط اخلام.
تلك  اآبار  من  املنطلق  امل�ساحب  الغاز  وُيحرق 
احلقول بدال من ا�ستخا�سه نظرا الفتقار العراق 
اإىل قدرات معاجلته ليتحول اإىل وقود ُيخ�س�ص 

لا�ستهاك املحلي اأو الت�سدير.
وبداأ اإقليم ُكرد�ستان العراق �سبه امل�ستقل اإنتاج 

الغاز الطبيعي من حقول يف �سمال العراق.
وي��اأم��ل ال��ع��راق يف وق��ف ح��رق ال��غ��از بحلول 
اإي��رادات  احلكومة  الغاز  حرق  ويكلف   .2021
مفقودة بنحو 2.5 مليار دوالر، وتكفي كمياته 
لتوليد  الغاز  معرو�ص  يف  النق�ص  معظم  ل�سد 

الكهرباء وفقا للبنك الدويل.
عن  النفط  وزارة  يف  م�سوؤول  م�سدر  وك�سف 
تخطيط الوزارة لا�ستغناء عن ا�سترياد الغاز من 

خال ا�ستثمار الغاز امل�ساحب للنفط.
خططا  و�سعت  "الوزارة  ان  امل�سدر  وق���ال 
ال�سيما  ال��غ��ازي��ة  احل��ق��ول  جميع  ال�ستثمار 
املوجودة يف االنبار وكركوك والب�رصة وحتى 
الغاز  ا�ستثمار  عن  ف�سا  ال�سورية  احلدود  مع 
ال�رصكات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للنفط  امل�ساحب 
حتقيق  من  �سيتمكن  حيث  امل�ستثمرة،  النفطية 
االكتفاء الذاتي يف عام 2021 ويقوم بعمليات 
 2025 ع��ام  ويف   2022 ع��ام  بعد  الت�سدير 
�سيكون العبا رئي�سيا يف اال�سواق العاملية للغاز 

مناف�سا كبريا لدول عظمى منتجة للغاز".
العراق  ان  اكد  اجلواهري  حمزة  النفطي  اخلبري 
ي�ستورد نحو 1000 مقمق �سنويا من الغاز وهذا 
يكلف العراق نحو مليارين دوالر �سنويا، كما ان 
ب�  اي�سا  يقدر  النفطية  احلقول  يف  يحرق  الذي 

1000 مقمق وهذا يعترب خ�سارة للعراق بنحو 
مليارين دوالر يف ال�سنة.

بتنفيذ  االن  بدا  "العراق  ان  اجلواهري  ويقول 
ال�سيما  للغاز  واال�ستثمار  املعاجلة  م�ساريع 
�سيدخل  ال��ذي  ال�سيبة  م�����رصوع  افتتاح  بعد 
مقمق   20 بطاقة  القليلة  االيام  خال  اخلدمة 
نهاية  يف  مقمق   100 اىل  تدريجيا  وتت�ساعد 
خطة  النفط  وزارة  لدى  ان  كما  احل��ايل،  العام 
بوقف احراق الغاز يف عام 2021 ما يعني ان 
يف  الغاز  من  الذاتي  االكتفاء  يحقق  قد  العراق 

عام 2022 ويقوم بت�سدير الفائ�ص منه ".
وي�سيف ان "ت�سعرية الغاز يف اال�سواق العاملية 
كانت حت�سب وفق �سعر النفط اال ان هناك دوال 
�سعر  ربط  بعدم  جديدة  �سعرية  معادلة  لديها 
ومهمة  قليلة  دول  وت�ستخدمه  بالغاز  النفط 
للغاز  الرئي�ص  املنتج  تعترب  التي  رو�سيا  مثل 

بالعامل".
طارق  النائب  والطاقة  النفط  جلنة  ع�سو  اما 
الاعب  �سيكون  ال��ع��راق  ان  اك��د  فقد  �سديق 

ان  بعد  للغاز  العاملية  اال���س��واق  يف  الرئي�ص 
حقوله  جميع  ا�ستثمار  حتقيق  م��ن  يتمكن 

الغازية.
املوارد  من  يعترب  "الغاز  ان   �سديق  وا�ساف 
مبناطق  يتوزع  العراق  يف  الهائلة  الطبيعية 
وك��رك��وك  واالن���ب���ار  ال��ب�����رصة  منها  خمتلفة 
والعمارة حيث هناك خطط للحكومة با�ستثمار 
الغاز وكذلك الغاز امل�ساحب للنفط "، مبينا ففي 
احلقول  جميع  ا�ستثمار  من  العراق  متكن  حال 
الغاز  من  ال��ذات��ي  االكتفاء  �سيحقق  النفطية 
�سيقوم  وغريها  الكهربائية  الطاقة  توليد  يف 
واملتحكم  الاعب  ليكون  الفائ�ص  بت�سدير 
الدول  ليناف�ص  الغاز  ت�سدير  �سوق  يف  الرئي�ص 

املنتجة للغاز مثل رو�سيا وايران وقطر".
الب�رصة  حمافظة  جمل�ص  ع�سو  اكد  جهته،  من 
حممد املن�سوري ، ان الغاز املنتج يف حمافظة 
الب�رصة يعد من اجود انواع الغاز الذي ينتج يف 
العامل حتى ي�ساهي غاز ايران وقطر ورو�سيا ، 
ففي حال ا�ستثماره ب�سكل اف�سل �سيكون هناك 

الدول امل�ستهلكة على �رصاء  طلب كبري من قبل 
كبريا  اقت�ساديا  م��وردا  ليكون  العراقي  الغاز 
للدولة العراقية خا�سة وان هناك حقول غازية 

ال زالت غري م�ستثمرة يف العراق".
وقال وزير النفط العراقي جبار اللُّعيبي تعليقا 
النفط  "وزارة  اإن  ال�سيبة  يف  االأنتاج  بدء  على 
�سمن  الغاز  قطاع  يف  نوعيا  اجن��ازا  حققت 
االأمثل  اال�ستثمار  يف  لها  املخطط  االه���داف 
املتحقق  االإنتاج  واأن  الغازية،  الوطنية  للروة 
يعد اإنتاجا اأوليا و�سوال اإىل اإنتاج الذروة نهاية 
قدم  مليون  ب�100  يقدر  والذي  اجلاري  العام 
"امل�رصوع  اأن  واأ�ساف  يوميا".  قيا�سي  مكعب 
االإنتاج  اإىل  الغاز  من  جديدة  كميات  �سي�سيف 
الطاقة  حم��ط��ات  رف���د  يف  �ست�سهم  ال��وط��ن��ي 
اجلاف  الغاز  من  جيدة  بكميات  الكهربائية 
ف�سا عن اإنتاج الغاز ال�سائل بكمية 1200 مرت 
اإىل 19000 برميل  مكعب يف اليوم باالإ�سافة 

يف اليوم من املكثفات" .
حقيقية  انطاقة  يعد  امل�رصوع  "هذا  اأن  وذكر 

ال�ستثمار الغاز يف بقية احلقول االخرى ، والتي 
و�سعنا لها خططًا طموحة ال�ستثمار الغاز فيها 
يحقق  ومبا  العاملية،  ال�رصكات  مع  بالتعاون 
ال��دول  ب��ن  ال��ع��راق م��ن  التي جتعل  االه���داف 

املنتجة وامل�سدرة للغاز".
على  مزايدة  املا�سي  اخلمي�ص  العراق  وعقد 
امتيازا  النفط والغاز يف 11  عقود ال�ستك�ساف 
مبوازاة احلدود مع اإيران والكويت ويف مناطق 

بحرية مبياه اخلليج. 
فوز  عن  اخلمي�ص،  اليوم  النفط،  وزارة  واأعلنت 
يف  ا�ستك�سافية  رقعة  بتطوير  اماراتية  �رصكة 
�رصكة  فوز  عن  واعلنت  كما  الب�رصة.  حمافظة 
نفط خانة  بعقدي تطوير  "جيو جيد" ال�سينية 
�رصكة  وف��وز  مي�سان،  حمافظة  يف  واحل��وي��زة 
تطوير  بعقد  االم��ارات��ي��ة  ب��رتول��ي��وم  كر�سنت 
اجنانه   – االحمر  خ�سم  اال�ستك�سافية  الرقعة 
يف حمافظة دياىل. والعراق ثاين اأكرب منتج يف 
بعد  "اأوبك"  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة 
ال�سعودية، ويطمح بان يكون العبا رئي�سيا يف 

بغداد - الجورنال

يعلن شمول جميع الموظفين 
الموطنة رواتبهم لديه بالسلف 

نسعى لتوريد منتجاتنا الى 
االسواق العراقية

تعتزم ارسال وفدًا للكويت 
الستكمال اجراءات تصدير الغاز

استئناف الرحالت الجوية بين 
طهران واربيل بعد توقفها 6 اشهر

موظفي  جميع  �سمول  الرافدين،  م�رصف  اعلن  اجلورنال:   – بغداد 
بال�سلف  امل�رصف  لدى  رواتبهم  توطن  يتم  الذين  الدولة  دوائ��ر 

ال�سخ�سية .
موظفي  كافة  �سمول  "قرر  انه  للم�رصف  االعامي  املكتب  وقال 
بال�سلف  امل�رصف  لدى  رواتبهم  املوطنة  الدولة  وموؤ�س�سات  دوائر 

التي مينحها".
وا�سار اىل ان "منح ال�سلفة يتم من خال البطاقة االلكرتونية التي 
يحملها املوظف وال�سادرة من قبله ح�رصا والتي يتم من خالها 

ا�ستام راتبه ال�سهري".

الهولندية  اخلارجية  والتجارة  التعاون  وزيرة  اجلورنال:قدمت   – بغداد 
�سد  حربه  يف  العراق  حق�َّقها  التي  ب�"االنت�سارات  التهنئة  كاغ،  �سيغريد 
ع�سابات داع�ص االإرهابية، والتغلب على التحدِّيات الكبرية التي واجهها". 
الوزيرة  وا�سافت  اجلعفري.  ابراهيم  اخلارجية  وزير  لقائها  خال  وذلك 
ة يف املنطقة،  اأولويَّ لنا  بالن�سبة  العراق  العاقات مع  "بناء  ان  الهولندية، 
و�ساهمنا  املنطقة،  ا�ستقرار  دعم  يف  �سُي�ساِهم  العراق  وازدهار  وا�ستقرار، 
للنازحن،  امُل�ساَعدات  وتقدمي  االإره��اب،  على  احلرب  يف  بدعمكم  بفخر 
جمال  يف  خرباتنا  وتقدمي  العراق�يَّة،  لاأ�سواق  منتجاتنا  لُدخول  ون�سعى 

املياه، والزراعة، والتعليم".

الغني، عن قرب  – اجلورنال: اعلن مدير �رصكة غاز اجلنوب حيان عبد  بغداد 
باتفاقية  اخلا�سة  الفنية  االجراءات  ال�ستكمال  الكويت  دولة  اىل  وفد  ار�سال 
"اتفاقية  ان  الغني،  عبد  وقال  الكويت.  اىل  الب�رصة  من  الغاز  ت�سدير  م�رصوع 
اىل  اجلاف  الغاز  او  اخلام  الغاز  من  مقمق   200 ت�سدير  تت�سمن  امل�رصوع 
امل�ستقبل  يف  االتفاقية  هذه  توقيع  يتم  ان  يف  "امله  عن  معربا  الكويت"، 
القريب". واأ�سار اىل "امكانية الت�سدير من حقل الرميلة اأو من خال �سبكة الغاز 
اجلاف التي ت�سمل جميع احلقول الغازية يف الب�رصة". وكان وزير النفط جبار 
اللعيبي، اعلن عن قرب ت�سدير الغاز اخلام من حقل الرميلة اىل الكويت، وذلك 

بعد اأن ا�ستكملت اللجنة امل�سرتكة جميع االجراءات املتعلقة يف هذا االطار.

بغداد – اجلورنال:ا�ستوؤنفت الرحات اجلوية بن العا�سمة االيرانية طهران وحمافظة 
القليم  العاقات  مكتب  عام  مدير  وقال  ا�سهر.   6 دام  توقف  بعد  اخرى  مرة  اربيل 
للطريان  )ماهان(  ل�رصكة  اجلوية  "الرحات  ان  �سالح،  عبداهلل  ايران  مع  كرد�ستان 
اقليم  اهايل  برتحيب  حظى  الذي  االمر  وهو  ا�ستوؤنفت،  واربيل  طهران  بن  االيرانية 
اىل  وا�سار  االقارب".  ولقاء  والعاج  لل�سفر  ايران  يزورون  الكثري منهم  كرد�ستان الن 
االقت�سادية  العاقات  تنمية  �سياق  يف  مهمة  خطوة  اجلوية  الرحات  "ا�ستئناف  ان 
الذى  اال�ستفتاء  اثر  انه  يذكر  االيرانية".  اال�سامية  واجلمهورية  كرد�ستان  اقليم  بن 
اجرى يف اقليم كرد�ستان لانف�سال، العام املا�سي، اتخذت احلكومة العراقية �سل�سلة 

اجراءات من �سمنها حظر جميع رحات الطريان الدولية اىل مدن االقليم.
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تونس تعتمد خطة تقشفية وتوقف التوظيف الحكومي للعام الثالث
العراق بال مانحين: 25 عامًا إلعمار خراب "داعش"

اليابان تراهن على التيسير النقدي "المتساهل" في تحفيز االقتصاد

الثالث  للعام  التوظيف احلكومي  تتجه تون�ص لوقف 
ل�سبط  تق�سفية  خطة  اعتماد  �سمن  ال��ت��وايل  على 
يف  التوظيف  عن  اال�ستغناء  على  تعتمد  امل��وازن��ة 
التعيينات  ببع�ص  واالك��ت��ف��اء  احلكومي  القطاع 
اخلا�سة.  وتخطط تون�ص ل�سداد حاجتها من املوارد 
يف  الت�رصف  اإع��ادة  عرب  العام  القطاع  يف  الب�رصية 
فيما  داخلية،  نقل  حركة  واإح��داث  احلالية  امل��وارد 
بينها  من  احليوية،  القطاعات  من  العديد  ت�سكو 

ال�سحة والتعليم من نق�ص كبري يف القوى العاملة ما 
ت�سبَّب يف ترّدي اخلدمات. ويف بيان توجه به رئي�ص 
قال  وزرائ��ه،  اإىل  ال�ساهد  يو�سف  التون�سية  احلكومة 
اإن احلكومة اأطلعت اإدارات املوارد الب�رصية بالقطاع 
�سنة  حتى  التوظيف  بتجميد  ق��راره��ا  على  العام 
2019، يف اإطار تطبيق خطتها خلف�ص كتلة االأجور 
 12% اإىل  االإجمايل حاليًا  الناجت  %15.5 من  من 
اإىل  ال���وزارات  احلكومة  ودع��ت    .2020 العام  يف 
احلكومي  القطاع  يف  اجلديدة  التعيينات  اإقرار  عدم 
التدريب  مدار�ص  خريجي  با�ستثناء   2019 لعام 

من�سورها،  يف  احلكومة  وذكرت  )التقنين(.  املهني 
الوظائف  تعوي�ص  ل��ل��وزارات  متاحًا  يكون  لن  اأن��ه 
العادي  التقاعد  االإحاالت على  الناجتة عن  ال�ساغرة 

واملغادرين يف اإطار برنامج الت�رصيح املبكر. 
منذ  تنفيذها  احلكومة على  التي عكفت  وهي اخلطة 
تعوي�ص  ع��دم  وكذلك  املا�سي.  م��ار���ص/اآذار  �سهر 
االختيارية  اأوامل��غ��ادرة  الطارئة  املغادرة  ح��االت 
اأي�سًا  احلكومي  املن�سور  واأكد  املعاونن.  للموظفن 
االنتدابات  تراخي�ص  من  تبقى  ما  نقل  ع��دم  على 

الراجعة ل�سنوات ما قبل �سنة 2018.

ك�سف م�سوؤول يف وزارة التخطيط، اأن امل�سح الذي اأجنزته 
واملحافظات  املناطق  اأ���رصار  عن  ال�سهر  هذا  ال��وزارة 
ال�سورة  ير�سم  ال��ذي  االأدق  ُيعد  داع�ص،  ح��روب  ب�سبب 
النهائية للخراب احلا�سل واخل�سائر املرتتبة عليه، كونه 

اأُعّد ميدانيًا مب�ساركة خرباء، ولي�ص بتخمن مكتبي.
25 عامًا الإعادة  اأكر من  اإىل  العراق  اأن يحتاج  ورجح 
املالية  االأزم��ة  ا�ستمرت  ما  "اإذا  تدمريه  مت  ما  اإعمار 
احلكومة  اإن  حيث  مرتفعة،  مب�ستويات  والف�ساد  احلالية 
اأق�سى �سنويًا  3 مليارات دوالر حداً  با�ستطاعتها توفري 
لاإعمار، ما يعني اأن لدينا نحو 25 عامًا للعودة اإىل ما 

كان العراق عليه قبل حزيران 2014". 
من جانبها او�سحت النائبة حما�سن ال�سعدون، اأن موؤمتر 
اإعمار  االأ�سف ب�سبب دخول طلبات  الكويت مل ينجح مع 
من مناطق غري مت�رصرة ومل يدخل "داع�ص" اإليها، حتت 

عنوان اإعمار املناطق امُلحَرَرة واملحِررة".
تكفي،  ال  واملخ�س�سات  قليلة  املبالغ  "االآن  واأ�سافت، 
واالإعمار متوقف، وُيفرت�ص من احلكومة القيام بخطوات 
للمحافظن  امل���ايل  الف�ساد  وق��ف  واأول��ه��ا  عاجية، 

واحلكومات املحلية يف تلك املحافظات".
من جانبه قال القيادي يف حتالف القوى العراقية حممد 
نفطًا  تختزن  املنكوبة  املحافظات  جميع  اإن  عبداهلل، 
وغازاً كروات غري م�ستثمرة، وميكن للحكومة اأن تطرح 
جولة  يف  غربية  �رصكات  اأم��ام  لا�ستثمار  احلقول  تلك 

من  جزء  �ص  ُيخ�سّ اأن  على  لذلك،  خم�س�سة  تراخي�ص 
املدمرة،  املدن واملحافظات  عوائد هذه احلقول الإعمار 

مبعنى اتباع مبداأ االكتفاء الذاتي".
جديدة  اأرق��ام��ًا  اأظهر  التخطيط  ل��وزارة  اجلديد  امل�سح 
حمافظات   7 �سمل  املدمرة،  التحتية  البنى  لقطاعات 
يف  م�سوؤول  اأكد  فيما  وغربه،  و�سماله  العراق  و�سط  يف 
الوزارة اأن امل�سح جاء �سمن متطلبات جلنة تابعة لبعثة 
االأمم املتحدة اأرادت قاعدة بيانات علمية ودقيقة حول 
اخل�سائر واأبرز القطاعات املت�رصرة، ُبغية حتديد االأكر 

�رصورة منها حلياة املواطنن يف

على  االإب��ق��اء  الياباين  امل��رك��زي  البنك  يعتزم 
تدابري التي�سري النقدي املت�ساهلة للغاية، لتحفيز 
الذي  الوقت  يف  العامل،  يف  اقت�ساد  اأكرب  ثالث 
خف�ص فيه توقعاته ب�ساأن الت�سخم للعام املايل 

احلايل.
يوا�سل  اأن  املرجح  "من  بيان  يف  البنك  وذكر 
من  اأع��ل��ى  ب��وت��رية  من��وه  ال��ي��اب��اين  االقت�ساد 
اإمكاناته يف العام املايل"، متوقعا منوا بن�سبة 
1.6 يف املائة يف العام املايل احلايل حتى اآذار 
تقديرات  من  الن�سبة  تعديل  مت  اأن  بعد   ،2019
اأعلنت يف كانون  1.4 يف املائة  �سابقة قدرها 

الثاين.
موؤ�رص  يرتفع  اأن  املتوقع  من  نف�سه،  الوقت  يف 
 1.3 بن�سبة  اليابان  يف  امل�ستهلكن  اأ�سعار 

بتخفي�ص  احل��ايل،  امل��ايل  العام  يف  املائة  يف 
يف   1.4 بن�سبة  الثاين  كانون  يف  تقديرات  عن 
املائة، لكن ال تزال الن�سبة بعيدة عن هدف ال� 2 
يف املائة التي حددها البنك قبل خم�ص �سنوات.

تطبيق  يف  البنك  ب���داأ   ،2013 ني�سان  ويف 
اإجراءات تي�سري نقدية قوية ملكافحة االنكما�ص 
ودعم االقت�ساد للو�سول اإىل الهدف يف غ�سون 

عامن تقريًبا.
 2 وي�ستبعد البنك ارتفاع معدل الت�سخم بن�سبة 
يف املائة حتى يف العام املايل 2020، لكن من 
املتوقع اأن يرتفع املعدل بن�سبة 1.8 يف املائة 

يف ذلك العام.
بن�سبة  اليابان  يف  امل�ستهلكن  اأ�سعار  وارتفعت 
0.9 يف املائة على اأ�سا�ص �سنوي يف اآذار لل�سهر 
و�سط  االرتفاع،  من  التوايل  على  ع�رص  اخلام�ص 

ارتفاع اأ�سعار الطاقة.
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اأن خام  انخفا�ص طفيف، رغم  النفط على  اأ�سعار  اأغلقت 
برنت �سجل ثالث اأ�سبوع على التوايل من املكا�سب و�سط 
الواليات  اأع��ادت  اإذا  اخل��ام  من  املعرو�ص  ب�ساأن  قلق 

املتحدة فر�ص عقوبات على اإيران.
التداول  جل�سة  ا�ستحقاق  الأق��رب  برنت  عقود  واأن��ه��ت 
الت�سوية  عند  لتبلغ   ،0.1% اأو  �سنتات،   10 منخف�سة 
ال�سهر قفز  74.64 دوالر للربميل. ويف وقت �سابق هذا 
75 دوالرا  اأعلى م�ستوى فوق  اإىل  العاملي  القيا�ص  خام 

للربميل.
تك�سا�ص  غرب  االأمريكي  القيا�ص  خام  عقود  وتراجعت 
عند  لت�سجل  اأي�سا،  باملئة   0.1 اأو  �سنتات،   9 الو�سيط 

الت�سوية 68.10 دوالر للربميل.

هبط اإجم��ايل التدفقات العاملي��ة لا�ستثمار االأجنبي 
 1.41 اإىل   2017 خ��ال   18% بن�سب��ة  املبا���رص 

تريليون دوالر.
وهبط��ت تدفق��ات اال�ستثم��ار االأجنب��ي املبا���رص اإىل 
الواليات املتحدة اإىل 287 مليار دوالر بعد اأن و�سلت 

اإىل اأكر من 450 مليار دوالر يف 2015 و2016.
وارتفع��ت تدفق��ات اال�ستثم��ار االأجنب��ي املبا���رص اإىل 
خارج الواليات املتحدة بن�سبة %21 اإىل 363 مليار 

دوالر.
وو�سل��ت حت��ركات اال�ستثم��ار االأجنب��ي املبا���رص يف 
الربع االأخ��ري من العام املا�سي اإىل اأدنى م�ستوى منذ 

اإىل االحتاد االأوروبي. 2013 مبا يف ذلك التدفقات 

ارتفعت اأ�سعار الذهب، بعد اأن تراجع الدوالر وعوائد 
�سندات اخلزانة االأمريكية عن م�ستوياتهما املرتفعة، 
اجلزيرة  �سبه  جلعل  التفاق  التو�سل  احتمال  لكن 
يقل�ص  النووية  االأ�سلحة  من  خالية  منطقة  الكورية 

جاذبية املعدن النفي�ص كماذ ا�ستثماري اآمن.
اإىل   0.5% الفورية  املعامات  يف  الذهب  و�سعد 
اأواخ��ر  يف  )االأون�سة(  لاأوقية  دوالر   1323.84

جل�سة التداول بال�سوق االأمريكي.
يونيو  ت�سليم  للذهب  االأمريكية  العقود  وارتفعت 
 1323.40 الت�سوية  عند  لتبلغ   0.42% حزيران 

دوالر لاأوقية.


