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فرص االستثمار في العراق تنتظر تعهدات مؤتمر الكويت للمانحين

بلغت حجم التعهدات يف م�ؤمتر اإعادة اإعمار العراق 
دوالر،  مليار   30 الك�يت،  دول��ة   ا�ضت�ضافته  الذي 
اإقليمية ودولية وحملية.  76 دولة ومنظمة  قدمتها 
على  دوالر  ملياري  �ضتقدم  اإنها  الك�يت  وقالت 
جه�د  يف  للم�ضاهمة  وا�ضتثمارات  قرو�ض  �ضكل 
�ضتخ�ض�ض  اأنها  تركيا  واأعلنت  االإع��م��ار.  اإع���ادة 
قرو�ض  �ضكل  على  للعراق  دوالر  مليارات  خم�ضة 
وا�ضتثمارات، وذلك يف الي�م الثالث واالأخري مل�ؤمتر 
حني  يف  الك�يت،  يف  املنعقد  العراق  اإعمار  اإع��ادة 
خ�ض�ضت ال�ضع�دية مليار دوالر مل�ضاريع ا�ضتثمارية 
لدعم  اإ�ضافية  دوالر  ملي�ن  و500  ال��ع��راق،  يف 
ال�ضادرات العراقية، بينما قالت قطر اإنها �ضتخ�ض�ض 
وكان  وا�ضتثمارات.  قرو�ض  �ضكل  على  دوالر  مليار 
اأعلن  تيلر�ض�ن  ريك�ض  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر 
اخلارجية  التجارة  م�رصف  بني  اإتفاقية  ت�قيع  عن 
ثالثة  نح�  بقيمة  قرو�ض  ملنح  العراق  و  االأمريكي 
�ضامل  االقت�ضادي   اخلبري  وق��ال  دوالر.  مليارات 
لي�ضت خطرة  الك�يت،   م�ؤمتر  " قرو�ض  ان  البياتي 
يف  البياتي  وقال  ن�ضبية.  �ضتك�ن  الف�ائد  ان  م�ؤكدا 
ازمته  ظل  ويف  "العراق  اإن  ل�»اجل�رنال«،   ت�رصيح 

ما  خا�ضة  م�رصوع  ب��اي  التقدم  ميكن  ال  املالية 
"العراق  ان  اىل  الفتا  احلي�ية"،  بامل�ضاريع  يتعلق 
التجاأ اىل القرو�ض لي�ض يف هذا العام وامنا لل�ضنتني 
املا�ضيتني ب�ضبب عجز امل�ازنة الكبري وال اجراءات 
جتاه التقليل االقت�ضاد الريعي املعتمد على النفط". 
م�ؤمتر  يف  تهيئتها  مت  التي  "القرو�ض  اأن  واأ�ضاف 
واملق�ض�د  �ضيادي  اىل  �ضنف  ما  بع�ضها  الك�يت 
بال�ضيادي ه� انه معطى من قبل دولة ولي�ض من قبل 
او م�ؤ�ض�ضة مالية خا�ضة، ا�ضافة اىل ان وج�د  بنك 
قرو�ض وبن�ضب فائدة قليلة ال �ضري اذا مت ا�ضتغاللها 
ب�ضكل امثل يف تنفيذ م�ضاريع حي�ية كبناء م�ضت�ضفى 
او ج�ض�ر او م�ضاريع ماء وكهرباء وغريها". واو�ضح 
اذا مل ي�ضتغل ب�ضكل  القرو�ض ممكن  "اخل�ف من  ان 
امثل ومت �رصفه على اجراءات دقيقه وهذا ما يجب 
ان يك�ن حتت ا�رصاف دويل خا�ضة وان امل�ؤ�ض�ضات 
واملنظمات  الدول  امام  الثقة  منزوعة  هي  العراقية 
"عزوف  من  االقت�ضادي  اخلبري  وقلل  الدولية". 
بع�ض امل�ضتثمرين عن اال�ضتثمار يف العراق وا�ضفا 
انها م�ضالة �ضخ�ضية تخ�ض ال�رصكة املعنية، م�ؤكدا 
االعمار مازالت على  باإعادة  التي تعهدت  الدول  ان 
عادة  ال  للمبا�رصة  املنا�ضب  ال�قت  وتنتظر  اتفاقها 
امل�ضاركة يف  الدول  تعهدات  ان  اىل  ، الفتا  االعمار 

اإىل  و�ضلت   العراق  اإعمار  الإع��ادة  الك�يت  م�ؤمتر 
على  امل�ضاعدات  هذه  و�ضتك�ن  دوالر،  مليار   30
وا�ضتثمارات  ائتمانية  وت�ضهيالت  قرو�ض  �ضكل 
تقدم للعراق من اأجل اإعادة بناء ما دمرته احلرب". 
االقت�ضادي حممد زكري يحيى  وبدوره قال اخلبري 
الذي  املانحني  م�ؤمتر  خالل  ح�ضلت،  "احلك�مة  ان 
ا�ضتثمارات  �ضكل  على  مبالغ  على  الك�يت  يف  اقيم 
وقرو�ض". وا�ضاف يحيى يف ت�رصيح ل�»اجل�رنال«،  
اأن "القرو�ض �ضتثقل كاهل م�ازنة الدولة"، الفتا اىل 
يعاين من فرتة ط�يلة من  العراق  اال�ضتثمار يف  ان 
عدم قدرته على جذب اال�ضتثمارات االجنبية لداخل 
واو�ضح  منها".  للبدء  جيدة  فر�ضة  وه��ذه  العراق، 
يف  لال�ضتثمار  ا�ضتعدادها  اأب��دت  التي  "اجلهة  اأن 
عزوف  وان  �ضت�ضتثمر  اأين  �ضتحدد  التي  هي  العراق 
احلك�مة  ت�ض�يق  �ض�ء  على  يقع  امل�ضتثمرين  بع�ض 
ا�ضتثمارية جاذبة  بيئة  امكانية خلق  على  العراقية 
على  ح�ضلت  قد  "احلك�مة  ان  اىل  يحيى  وا�ضار   .
قرو�ض �ضيادية مببلغ 15.5 مليار دوالر، من خالل 
 1 تركيا،  دوالر  مليار   5 الك�يت،  دوالر  مليار   1  (
 250 قطر،  دوالر  مليار   1 ال�ضع�دية،  دوالر  مليار 
ال�ضندوق  1.5 مليار دوالر  االإمارات،  ملي�ن دوالر 
البنك  دوالر  ملي�ن   500 ال��ع��رب��ي،  االجتماعي 

اإيطاليا،  دوالر  ملي�ن   260 للتنمية،  االإ�ضالمي 
غري  قرو�ض  وعلى  ال��دويل(،  البنك  دوالر  مليار  و6 
 11.61 �ضيادية ومت�يل و�ضمانات م�ضاريع مببلغ 
الك�يت،  دوالر  مليار   1( خالل  من  دوالر،  مليار 
0.5 �ضادرات اإعادة االعمار من ال�ضع�دية، 5.200 
اململكة  دوالر  ملي�ن   210 االإم��ارات،  دوالر  مليار 
و  املتحدة،  ال���الي��ات  دوالر  مليار   3.5 املتحدة، 
1.2 مليار دوالر اليابان(". وك�ضف م�ضدر يف هيئة 
للم�ضتثمرين  كبري  تن�ضل  عن   ، ال�طنية  اال�ضتثمار 
العراقي  ال�ض�ق  يف  بالدخ�ل  رغبتهم  اب��دوا  الذين 
خالل م�ؤمتر الك�يت الدويل. وذكر امل�ضدر  ان "عدد 
بهم  الهيئة  اجتماع  �ضيح�رصون  الذين  امل�ضتثمرين 
الفي  نح�  تن�ضل  لكن  منا�ضبا،  �ضيك�ن  بغداد  يف 
م�ضتثمر ي�ضجل خلاًل يف التعاطي االإعالمي الدعائي 
امل�ضتثمرين  "بع�ض  ان  مبينا  العراقي"،  لل�ض�ق 
ف�ضل�ا اال�ضتثمار يف م�رص على العراق، على الرغم 
للعامل".  بالن�ضبة  واع��دا  بلدا  يعد  ال��ع��راق  ان  من 
بلغ  الك�يت  م�ؤمتر  يف  "احلا�رصين  ان  واأ���ض��اف 
العاملية  ال�رصكات  كربيات  بينهم  م�ضتثمر   2500
يف  �ضيت�اجدون  الذين  ان  حني  يف  املتخ�ض�ضة، 
و�رصكة،  م�ضتثمر   500 عددهم  يتجاوز  ال  بغداد 
لي�ض بينهم تلك ال�رصكات املعروفة التي كان العراق 

"االعالم  يع�ل على دخ�لها".وا�ضار امل�ضدر اىل ان 
اال�ضتثماري  الت�ض�يق  يف  اأخرى  مرة  اخفق  العراقي 
م�ضداقية  وج���د  ع��دم  عن  ف�ضال  ال�رصكات،  لتلك 
فتح  نظري  امل�ؤمتر،  يف  ت��داول  ما  مع  التعاطي  يف 
امل�ضتثمر،  قدوم  عملية  ت�ضهل  التي  ال�احدة  النافذة 
اأدى اىل  انها ال تعمل، ما  اكت�ضف�ا  لكن امل�ضتثمرين 
ا�ضاد  جهته  ومن  امامهم".  العراق  م�ضداقية  �رصب 
ال�زراء، بنتائج م�ؤمتر  املتحدث با�ضم مكتب رئي�ض 
عن  ايجابية  نتائج  �ضهد  امل�ؤمتر  اأن  م�ؤكدا  الك�يت 
لال�ضتثمار  الدخ�ل  وال��دول  ال�رصكات  رغبة  طريق 
يف العراق.  وقال املتحدث با�ضم رئي�ض ال�زراء �ضعد 
الك�يت  "م�ؤمتر  ان  احلديثي  يف  ت�رصيح �ضحفي  
ال�رصكات  رغبة  طريق  ع��ن  ايجابية  نتائج  �ضهد 
اىل  م�ضرياً  العراق"،  يف  لال�ضتثمار  الدخ�ل  والدول 
مالية  وت�ضهيالت  ائتمانية  �ضمانات  "هناك  ان 
قرو�ض  وبرامج  لل�ضادرات  ودعم  ا�ضتثماري  ودعم 
اال�ضتثمار  جه�د  لدعم  تقدم  �ض�ف  وبرامج  مي�رصة 
يف  العمل  فر�ض  وت�فري  والتاهيل  االعمار  واعادة 
العراقية  "احلك�مة  ان  احلديثي  وا�ضاف  العراق".  
بااللية  االم����ال  تلك  ت�ظيف  على  ب�ضدة  حتر�ض 
املدن  يف  واال�ضتقرار  االعمار  الع��ادة  ال�ضحيحة 
اخلدمية  امل�ضاريع  تاهيل  باعادة  والبدء  املحررة، 
يف  نق�ضا  ت��ع��اين  ال��ت��ي  االخ���رى  املحافظات  يف 
فر�ض  وايجاد  العراقي  ال�ض�ق  وتن�ضيط  اخلدمات، 
"اعادة االعمار �ضتك�ن  العمل للعاطلني".  وبني ان 
عن طريق التن�ضيق مع �ضناديق مالية وتنم�ية يف 
الدول التي تعهدت بتقدمي امل�ضاعدات واملنح املالية 
وهناك متابعة لال�ضتثمارات وال�رصكات امل�ضتثمرة". 
منها  م�ضاريع  ع��دة  ق��دم  "العراق  ان  اإىل  واأ���ض��ار 
وتاهيل  وامل��ضل  النا�رصية  مطار  تاهيل  م�ضاريع 
3 م�ضايف نفطية ومرتو يف بغداد والب�رصة، وهناك 
وم�ضاريع  والبرتوكيمياويات،  لال�ضمدة  م�ضاريع 
يف  �ضتطرح  والهند�ضية،  املعدنية  ال�ضناعات  يف 
امل�ضاريع  بتلك  "البدء  ان  م�ؤكدا  املقبلة"،  الفرتة 
�ضيك�ن مع و�ض�ل تلك التعهدات وفق اليات معينة 
�ضعيد  على  �رصيعة  ملم��ضة  نتائج  هناك  و�ضيك�ن 
ان  احلديثي  وت��اب��ع  التحتية".  والبنى  اخل��دم��ات 
"املبلغ املر�ض�د العادة االعمار على املدى القريب 
احلك�مة  احتياجات  وفق  دوالر  مليار   88 والبعيد 
تاهيل  درا�ضات ميدانية العادة  التي و�ضعت �ضمن 
ومبلغ ال� 88 مليار دوالر ه� رقم كبري جدا"، الفتًا 
اىل ان "هناك ازمة مالية كبرية حتيط باغلب الدول 
النفطية وبالتايل جمع مثل هكذا مبلغ لي�ض باالمر 
العراق  "ما ح�ضل عليه  ان  احلديثي  واعترب  الهني". 
بالت�قعات جيد جدا"،  قيا�ضيا  املانحني  م�ؤمتر  من 
ارتياحيها  عن  تعرب  العراقية  "احلك�مة  ان  مبينا 
عديدة  م�ضت�يات  من  الدويل  والدعم  امل�ضاركة  من 
الثقة  على  ي�ؤ�رص  ما  وال�رصكات،  والدول  للمنظمات 
ال��ضع  با�ضتقرار  واالهتمام  باحلك�مة  العالية 

االقت�ضادي العراقي".

بغداد- فادية حكمت 

نعمل على تأهيل الطريق 
الدولي الرابط باألردن

تطرح مشروع القرض الياباني 
لالستثمار المشترك 

تعلن االتفاق على رفع االنتاج 
النفطي في حقل الغراف 

 تراجع انتاج اوبك الى ادنى 
مستوى في عام 

اأعلن وزير التخطيط والتجارة العراقي، ي�م ام�ض االربعاء،  اأن حك�مته تعمل 
اأهمية  العراق واالأردن ملا ميثله من  الرابط بني  الدويل  على تاأهيل الطريق 
لزيادة حجم التبادل التجاري �ض�اء فيما يتعلق بالتجارة البينية او جتارة 
الرتانزيت. وقال بيان للمكتب االعالمي ل�زراة التخطيط تلقت "اجل�رنال"، 
ن�ضخة منه، خالل لقاء وزير التجارة �ضلمان اجلميلي بال�ضفري االردين عادل 
"العراق يعمل على تاأهيل الطريق الدويل الرابط بني  الزعبي يف بغداد ، ان 
�ض�اء  التجاري  التبادل  حجم  لزيادة  اأهمية  من  ميثله  ملا  واالأردن  العراق 
فيما يتعلق بالتجارة البينية او جتارة الرتانزيت، داعيا  اململكة االأردنية، 

للم�ضاهمة يف عمليات اعادة االعمار واال�ضتثمار يف العراق".

اعلنت وزارة االت�ضاالت ، ، عن طرحها م�رصوع القر�ض الياباين لال�ضتثمار 
تلقت  بيان  يف  علي  حممد  حازم  لل�زارة  الر�ضمي  الناطق  وقال  امل�ضرتك. 
"اجل�رنال "، ن�ضخة منه،  ان "ال�رصكة العامة لالت�ضاالت طرحت م�رصوع 
القر�ض الياباين لال�ضتثمار بطريقة امل�ضاركة لت�ض�يقه عرب دع�ة ال�رصكات 
�ض�ئي  خط  الف   150 املت�ضمن  امل�رصوع  هذا  على  للتقدمي  املتخ�ض�ضة 
يعمل بتقنية �ضبكة النفاذ ال�ض�ئي يف بغداد بجانبيها الكرخ والر�ضافة". 
واو�ضح علي، انه "باأمكان ال�رصكات التقدمي على امل�رصوع لغاية ي�م 15 

ني�ضان احلايل وفقا لل�رصوط املعلنة يف امل�قع االلكرتوين لل�زارة"، 

�رصكة  اإن   ، )جابك�ض(  اليابانية  البرتولية  اال�ضتك�ضافات  �رصكة  اكدت 
برتونا�ض املاليزية و�رصكة نفط ال�ضمال العراقية ت��ضال التفاق لتط�ير 

حقل الغراف النفطي.
وقالت جابك�ض يف بيان لها بح�ضب "رويرتز"، واطلعت عليه "اجل�رنال"، 
ت��ضال  العراقية  ال�ضمال  نفط  و�رصكة  املاليزية  برتونا�ض  �رصكة   " ان 
العراقية  "احلك�مة  اأن  اىل  الفتا   ، النفطي  الغراف  حقل  لتط�ير  التفاق 
األف برميل ي�ميا يف  اإنتاج 230  الك�ن�ض�رتي�م ال�ضتهداف  اأقرت خطة 
األف   90 نح�  البالغ  احلايل  االإنتاج  من   2020 عام  من  االأخري  الربع 

برميل".  

ك�ضف ا�ضتطالع لبل�مربغ ، الي�م اخلمي�ض، تراجع اإنتاج دول اأوبك يف 
�ضهر مار�ض املا�ضي ب�17 األف برميل ي�ميا اإىل 32.4 ملي�ن برميل، 
وه� ما يعد اأدنى م�ضت�ى منذ �ضهر اأبريل من العام املا�ضي عندما بلغ  
31.9 ملي�ن برميل ي�ميا. وا�ضافت بل�مربغ ، ان "هذا الهب�ط  ياأتي 
يف اإجمايل اإنتاج دول املنظمة ب�ضغط من انخفا�ض االإنتاج يف فنزويال 

ب�100 األف برميل ي�ميا اإىل نح� 1.5 ملي�ن برميل".
وقالت وكالة الطاقة الدولية يف تقريرها ال�ضهري االأخري، اإن "فنزويال 
تفاقم  االإمدادات يف ظل  بتعطل  يتعلق  فيما  االأكرب  اخلطر  تبقى عامل 

االأزمة االقت�ضادية".

جابكسالتخطيط بلومبرغاالتصاالت

بيانات

الواردات الصينية تحت مطرقة رسوم واشنطن 
الطاقة االنتاجية لحقول الرميلة ترتفع لـ80 الف 

برميل يوميًا 

الذهب االسود يسجل تراجعا وسط توقعات بزيادة مخزونات الخام االمريكي 

اخلمي�ض،   الي�م  االمريكية،  املتحدة  ال�اليات  ن�رصت 
ال�اليات  منها   ت�ضت�رد  �ضينية  مبنتجات  قائمة 
تقريبا"،  دوالر  مليار   50 قيمته  "ما  �ضن�يا  املتحدة 
ر�ض�م  فر�ض  ترامب  دونالد  الرئي�ض  اإدارة  وتعتزم 
"نقل  من  بكني  به  تق�م  ما  على  ردا  عليها  جمركية 
الفكرية".  وامللكية  االأمريكية  للتكن�ل�جيا  بالق�ة 
"هذه  اإن  بيان،  يف  للتجارة  االأمريكي  املمثل  وقال 
الالئحة ت�ضمل منتجات من قطاعات خمتلفة، مبا فيها 
واالت�ضاالت  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  الطريان  تقنيات 
اأعلن  ترامب  الرئي�ض  باأن  علمًا  واالآالت،  والروب�تات 

�ضينية  واردات  ا�ضتهداف  عزمه  اآذار   22 يف  بنف�ضه 
ت�ضل قيمتها �ضن�يا اإىل 60 مليار دوالر". من جانبها، 
اأعربت ال�ضني، ي�م ام�ض االأربعاء، عن اإدانتها ال�ضديدة 
ال�اليات املتحدة وحددت فيها  التي ن�رصتها  للقائمة 
تعتزم  �ضن�يا  دوالر  مليار   50 بقيمة  �ضينية  واردات 
االإدارة االأمريكية فر�ض ر�ض�م جمركية عليها، حمذرة 
على  انتقامية  اإج��راءات  لفر�ض  م�ضتعدة  بكني  اأن  من 
ال�ضينية  التجارة  وزارة  وقالت  االأمريكية.  ال�ضادرات 
اإن  الر�ضمية )�ضينخ�ا(،  يف بيان ن�رصته وكالة االأنباء 
"ال�ضني تدين ب�ضدة وتعار�ض بق�ة مقرتحات الر�ض�م 
اإجراءات  لفر�ض  م�ضتعدة  وهي  االأمريكية،  اجلمركية 
وزارة  واعلنت  االأمريكية".  املنتجات  على  مماثلة 

جمركية  تعريفات  "فر�ضت  اأنها  ال�ضينية   املالية 
اأمريكيا،  منتجا   128 على   25% اإىل  ت�ضل  اإ�ضافية 
اإىل  باالإ�ضافة  املجمدة،  اخلنازير  حل���م  بينها  من 
الر�ض�م  على  ردا  واملك�رصات،  معينة  وف�اكه  النبيذ 
التي فر�ضتها ال�اليات املتحدة على واردات االأملني�م 
انها  من  اذار  يف  بكني  ح��ذرت  وب��دوره��ا  وال�ضلب". 
�ضادرات  على  جمركية  ر�ض�م  فر�ض  عن  تت�انى  لن 
فر�ضتها  التي  الباهظة  الر�ض�م  على  ردا  اأمريكية 
واردات  على  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  اإدارة 
الذي  االأمر  واالأملني�م،  الف�الذ  من  املتحدة  ال�اليات 
زاد املخاوف من اندالع حرب جتارية بني اأكرب ق�تني 

اقت�ضاديتني يف العامل.

عن  االأربعاء،  ام�ض  ي�م  الرميلة،  حقل  ت�ضغيل  هيئة  اأعلنت 
الثانية،  الغاز  عزل  حمطة  يف  جديدة  اإنتاج  �ضفة  دخ���ل 
رفع  اىل  ت��روم  والتي  ال�ضمالية،  الرميلة  حقل  يف  ال�اقعة 
طاقة احلقل على معاجلة واإنتاج النفط اخلام مبا ي�ضل اىل 
االإعالمي  للمكتب  بيان  وقال  الي�م.  يف  برميل   80،000
االإنتاج  "�ضفاف  اأن  منه،  " ن�ضخة  "اجل�رنال  تلقت  للهيئة 
هي معدات هند�ضية، تقع �ضمن حمطات عزل الغاز املت�زعة 
و  ف�ضل  على  ال�ضفاف  تلك  وتعمل  الرميلة.  حقل  عم�م  يف 

النفط و  معاجلة مزيج 
الغاز و املاء، 

ال�����������ذي 
ي�ضتخرج 
م������������ن 
م��ك��ام��ن 

تاأتي  الثانية  االإنتاج  "�ضفة  اأن  البيان،  واأ�ضاف  الرميلة". 
كجزء من ا�ضرتاتيجية اأو�ضع تهدف لتعزيز الطاقة االإنتاجية 
املاء  ف�ضل  على  قدرتها  عن  ناهيك  احلقلية  للمن�ضاآت 
امل�ضاحب الإدامة م�ضت�يات اإنتاج النفط و زيادتها بالتزامن 
مع حتقيق م�ا�ضفات عالية للنفط املنتج"، مبينا اأن "ال�ضفة 
االإنتاج  �ضفاف  اأك��ر  من  واح��دة  تعترب  اجلديدة  الثانية 
اأنظمة حتكم كهربائية  تط�را يف العراق، حيث ت�ضتمل على 
التي  القطبية،  الثنائي  الكهربائي  الرتدد  وتقنية  متط�رة، 
النفط  معاجلة  اأوعية  يف  امل�ضتخدمة  التقنيات  اأحدث  تعد 
"احدى  ان  اىل  البيان  واأ�ضار  االمالح".    وع��ازالت  الرطب 
تتمثل  اجلديدة  ال�ضفة  م�ا�ضفات  اه��م 
مراحل  بثالث  عازالت  على  باحت�ائها 
بع�ضها  عن  واملاء  والغاز  النفط  لف�ضل 
اجلديدة  ال�ضفة  باأن  يعني  ما  البع�ض، 
لها قدرة اكرب على عزل املاء امل�ضاحب 
امل�ج�دة  القدمية  بال�ضفاف  مقارنة 
التي حتت�ي على اوعية مبرحلتني فقط 

)نفط وغاز(".
م�رصوع  ه��ي  الرميلة  ت�ضغيل  وهيئة 
الب�رصة  نفط  �رصكة  من  يتاألف  م�ضرتك 
برتوت�ضاينا  و���رصك��ة  ب��ي  ب��ي  و���رصك��ة 
)�ض�م�(،  العراقية  النفط  ت�ض�يق  و�رصكة 
وت�ضطلع مب�ض�ؤولية رفع االإنتاج النفطي 

للعراق من اكرب حق�له النفطية.

�ضجلت ا�ضعار النفط، ي�م ام�ض االربعاء، تراجعا و�ضط 
ت�قعات بزيادة يف خمزونات اخلام االأمريكية. 

"ا�ضعار  ان  الدولية،  الطاقة  وكالة  بيانات  وقالت 
النفط اخلام �ضجلت تراجعا و�ضط ت�قعات بزيادة يف 
تعليقات احلك�مة  لكن  االمريكي،   خمزونات اخلام 
مع  التعاون  تعزيز  احتماالت  بخ�ض��ض  الرو�ضية 
اأوبك لتن�ضيق تخفي�ضات االإنتاج حدت من اخل�ضائر".
غرب  خلام  االآجلة  "العق�د  ان  البيانات  وا�ضارت 
دوالر   63.26 بلغت      االأمريكي  ال��ضيط  تك�ضا�ض 
 0.39 اأو ما يعادل  �ضنتا،   25 للربميل، بانخفا�ض 
القيا�ض  خام  ون��زل  ال�ضابقة،  الت�ض�ية  عن  باملئة 

اأو  29 �ضنتا  االآجلة  العق�د  العاملي مزيج برنت يف 
بعدما  للربميل،  دوالر   67.83 اإىل  باملئة   0.43
واأظهر   ." املا�ضي  الثالثاء  ي�م  باملئة   0.7 �ضعد 
ا�ضتطالع الآراء حمللني يف القطاع   النفطي العاملي 
، اأن "من املرجح ارتفاع خمزونات اخلام االأمريكية 
لالأ�ضب�ع الثاين على الت�ايل، لتزيد 200 األف برميل 
اأن  املقرر  اآذار". ومن   30 املنتهي يف  االأ�ضب�ع  يف 
البيانات  االأمريكية  الطاقة  معل�مات  اإدارة  تن�رص 
اخلمي�ض.  ي�م  الحق  وقت  يف  للمخزونات  الر�ضمية 
اإن  ن�فاك  األك�ضندر  الرو�ضي  الطاقة  وزي��ر  وق��ال 
اأوبك  بني  م�ضرتكة  منظمة  تاأ�ضي�ض  املحتمل  "من 
اتفاق  �رصيان  انتهاء  بعد  امل�ضتقلني  واملنتجني 

خف�ض االإنتاج احلايل يف نهاية هذا العام. 
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اعلن��ت �رصك��ة ب��رتول اأب�ظب��ي ال�طني��ة )اأدن���ك( ، الي���م 
اخلمي�ض، اإنها حددت باأثر رجعي �ضعر البيع الر�ضمي خلامها 
القيا�ض��ي خام مربان يف  اآذار عن��د 66.10 دوالر للربميل، 
بانخفا�ض قدره خم�ضة �ضنت��ات عن �ضباط. وا�ضافت ادن�ك 
ان "ع��الوة ه��ذا ال�ضع��ر الر�ضم��ي لبي��ع خام مرب��ان يف اآذار 
يجعل مقابل خام دبي 3.36 دوالر بانخفا�ض �ضتة �ضنتات 
ع��ن ال�ضهر ال�ضابق". وتابعت ان "ع��الوة �ضعر البيع الر�ضمي  
انخف�ض��ت مقابل خام دبي يف �ضه��ر اآذار خلام دا�ض وزاك�م 
العل�ي 11 �ضنتا مقارنة مع �ضباط". وقال جتار ل�"رويرتز"،  
اإن "اأدن�ك خف�ضت اأ�ضعار جميع اخلامات التي باعتها الآ�ضيا 

لتعك�ض ال�ضعف يف ال�ض�ق الف�رية ال�ضهر املا�ضي".

يف  ارتفاعا  اخلمي�ض،  الي�م  القيا�ضي،  نيكي  م�ؤ�رص  �ضجل 
وقال   . املالية  ل��الأوراق  ط�كي�  ب�ر�ضة  يف  التعامل  بداية 
بيان لب�ر�ضة ط�كي� لالأوراق املالية ان "نيكي �ضعد 0.58  
يف املئة اإىل 21415.85 نقطة،  يف حني زاد م�ؤ�رص ت�بك�ض 

االأو�ضع نطاقا 0.37 يف املئة اإىل 1710.04 نقطة". 

الي�م  االإثي�بية،  الطبيعية  وامل���ارد  الزراعة  وزارة  اأعلنت 
اخلمي�ض،  اأن عائدات  بالده من ت�ضدير املنتجات الزراعية 
بلغت 478 ملي�ن دوالر اأمريكي، يف االأ�ضهر الثمانية االأوىل 
من ال�ضنة املالية االإثي�بية. وا�ضاف وزير الزراعة االثي�بي 
يف  وزارت��ه   ال��داء  عن  تقريًرا  تقدميه  خالل  ابراها،  ايا�ض� 
الزيتية  "البذور  اأن  الن�اب،  جمل�ض  اأم��ام  اأ�ضهر،  الثمانية 
ت�ضدرها  التي  الزراعية  املنتجات  بني  من  هي  والبق�ل 
يف  املتمثل  هدفها  حتقق  مل  "اإثي�بيا  ان  اىل  الفتا  ب��الده، 
املنتجات  ت�ضدير  من  دوالر  ملي�ن   538 على  احل�ض�ل 
املنتجات  بع�ض  اأ�ضعار  انخفا�ض  ب�ضبب  وذلك  الزراعية، 

والتعريفات التي تفر�ضها بع�ض البلدان".

ان  اخلمي�ض،  الي�م   ، االقت�ضادية  امل��ال  �ضحيفة  اعلنت 
االحتياطي اال�ضرتاتيجي للقمح يف م�رص يكفي حتى 15 من 
امل�ضيلحي  علي  امل�رصي  التم�ين  وزير  وقال  مت�ز.   �ضهر 
االحتياطي   " ان  االق��ت�����ض��ادي��ة  امل���ال  �ضحيفة  ح�ضب 
�ضهر  من   15 حتى  يكفي  م�رص  يف  للقمح  اال�ضرتاتيجي 
مت�ز، م�ضيفا ان بالده �ضتطرح مناق�ضات جديدة ال�ضترياد 
ثالث )�ضحنات( بكميات بني 200-180 األف طن على اأن 
م��ضم  ان  ويذكر  اجلاري".  ني�ضان  نهاية  قبل  االأوىل  تك�ن 
ح�ضاد القمح املحلي يف م�رص يبداأ منت�ضف ني�ضان وينتهي 
من  طن  ملي�ن   9.6 نح�  م�رص  وت�ضتهلك  مت�ز،  منت�ضف 

القمح �ضن�يا الإنتاج اخلبز املدعم.


