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الغاز العراقي.. احتياطي هائل واستيراد عشوائي 
هدره يقدر بـ 5 مليار دوالر سنويا

 يعد العراق من الدول الغنية بالنفط والغاز كما ان 
االف اطنان الغاز ت�ضدر اىل خارجه باال�ضافة اىل 
كميات كبرية اخرى حترق ب�ضبب التخطيط الفا�ضل 
ومنها  دول  عدة  من  ي�ضتورد  جعلته   ، لالقت�ضاد 

اجلارة ايران. 
ويقول  وزير النفط جبار اللعيبي، ان نحو 60 اآلف 
من  مكعب  مرت  األف  و356  ال�ضائل  الغاز  من  طن 
االأول  الن�ضف  خالل  ت�ضديرها   مت  الغاز  مكثفات 

من العامل اجلاري  . 
و افاد اللعيبي، اإن "الن�ضف االأول من العام احلايل 
�ضهد ت�ضدير 24 �ضحنة من املكثفات، و24 �ضحنة 
التحميل  ر�ضيف  عرب  ال�ضائل  الغاز  من  اأخ��رى 

املخ�ض�ص ل�ضادرات �رصكة غاز الب�رصة ". 
املكثفات  ت�ضديره من  اأن جممل ما مت   ، واأ�ضاف 
بلغ اأكرث من 356 األف مرت مكعب، يف حني بلغت 

الكميات امل�ضدرة من الغاز ال�ضائل 59370 طن. 
الغاز  ا�ضتثمار  من  الت�ضدير  عمليات  اأن   ، زاد  و 

حققت اإيرادات مالية اإ�ضافية للخزينة االحتادية.
النفط  وزارة  باإ�ضم  املتحدث  ي��رى  جانبه  م��ن 
ا�ضتثمار  يف  التاأخري  ا�ضباب  ان  جهاد   عا�ضم 
)الظروف  هي  النفطية  للحقول  امل�ضاحب  الغاز 
ال�ضنوات  طيلة  ال��ب��ل��د  عا�ضها  ال��ت��ي  ال�ضعبة 
تدمري  يف  كبري  ب�ضكل  ا�ضمهت  والتي  املا�ضية، 
الغاز  ا�ضتثمار  ان  كما  بالكامل،  التحيتة  بنيته 
يحتاج اىل تكنلوجيا حديثة واموال كبرية، عالوة 
و�ضول  دون  حالت  التي  االمنية  التحديات  على 

ال�رصكات اال�ضتثمارية للعراق(.
�ضل  م��ع �رصكة  االت��ف��اق  "بعد  ج��ه��اد   وا���ض��ت��درك 
و�رصكة م�ضيوب�ضي باإ�ضم �رصكة غاز الب�رصة الجل 
االنتاج  معدالت  ف��اأن  امل�ضاحب  الغاز  ا�ضتثمار 
اليوم  يف  مقمق   2000 من  يف  ترتفع  ان  ميكن 
اىل 2020 مقمق وذلك الجل تغطية جزء كبري من 

احلاجة الفعلية للغاز".
يف  الغاز  من  كبرية  كميات  "هناك  ان  اىل  ولفت 
االكرث  هو  امل�ضاحب  الغاز  لكن  االر���ص،  باطن 
ج��والت  اع���الن  ذل��ك مت  والج���ل  احل���ال،  بطبيعة 
الرتاخي�ص تطوير ثالثة حقول غازية هي عكاز يف 
املنطقة  الغربية واملن�ضورية يف دياىل و�ضيبا يف 
اكد  الغاز حاليًا،  انتاج  وب�ضاأن كميات  الب�رصة".  
قابل  رقم  وهو   ، مقمق   1200 جتاوز  االنتاج  ان 
مقرر  يوؤكد  فيما  النفط.  ا�ضتخراج  بزيادة  للزيادة 
قا�ضم،  حممد  قا�ضم  النيابية  والنفط  الطاقة  جلنة 
امتالك العراق احتياطيًا غازيًا كبرياً، لكنه ي�ضتورد 
اىل  داعيًا  منها،  البلد  حاجة  ل�ضد  ايران  من  الغاز 
مع  التعاقد  طريق  عن  الغازية  ال��رثوة  ا�ضتثمار 
الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  ر�ضينة  عاملية  �رصكات 
وت�ضدير الفائ�ص منها.  وقال قا�ضم  اإن "الدرا�ضات 
امتالك  اأثبتت  اجليلوجية  وامل�ضوحات  العاملية 

الغاز  جم��ال  يف  عاملي  احتياطي،  اأك��رب  العراق 
االنبار،  حمافظة  يف  الغربية  املنطقة  يف  ال�ضيما 
الرثوة  هذه  ا�ضتغالل  على  قادرة  غري  الدولة  لكن 

لتحقيق االكتفاء الذاتي وت�ضدير املتبقي منها". 
الغازية  االحتياطات  ه��ذه  "رغم  ان   ، واأ���ض��اف   
الكبرية التي يتمتع بها العراق اإال انه مازال يعتمد 
ل�ضد  اي��ران  ومنها  ال��دول  من  الغاز  ا�ضترياد  على 
احلاجة املحلية  ب�ضبب ال�ضيا�ضات اخلاطئة املتبعة 
لدى النظام ال�ضابق وان�ضغالها ب�رصاء ال�ضالح و�ضن

والف�ضاد  ال�ضيا�ضية  اخل��الف��ات  وكذلك  احل��روب 
املايل واالداري والتق�ضري احلكومي من بعد عام  
2003" .   ولفت قا�ضم  اىل "�رصورة ا�ضتغالل هذه 
االجنبية  باخلربات  اال�ضتعانة  خالل  من  الرثوات 
الغاز  ال�ضتثمار  الر�ضينة  العاملية  وال�رصكات 
االكتفاء  لتحقيق  متكاملة  حتتية  بنى  وايجاد 
الفائ�ص  ت�ضدير  ثم  ومن  االقل  على  منها  الذاتي 

اىل اخلارج" . 

والغاز  النفط  �ضناعة  يف  اخلبري  ق��ال  وب���دوره 
الغاز  كميات  )اجمايل  ان  مو�ضى  �ضالح  ع�رصي 
يبلغ     2015-2011 من  �ضنوات   5 يف  املحروق 
2220  مليار قدم مكعب اما حجم االموال ال�ضائعة 
يف 5 �ضنوات ب�ضبب حرق الغاز الطبيعي بافرتا�ص 
حرارية  وحدة  مليون  لكل  دوالرات   7 �ضعر  معدل 
املدة  هذه  خالل   ومعقول  تقريبي  رقم  بريطانية 
دوالر   مليار   15.5 يبلغ  االأو�ضط  ال�رصق  ملنطقة 
وهذا يعني ان  اكرث من 5.1 مليار قدم مكعب من 
 2016 يف  العراق  جنوب  يف  يوميا  حترق  الغاز 
املدة  هذه  خالل  الغاز  �ضعر  معدل  احت�ضاب  وعند 
ب� 7 دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 
وهذه  دوالر  مليار  اخل�ضائر  5.15  يكون جمموع 
وزي��ادة  ال��ع��راق  لبناء  ت�ضتخدم  ان  ميكن  ام��وال 
م�ضت�ضفى   60 بناء  ميكننا  اذ   ، اخلدمية  املن�ضاآت 
بكلفة 3 مليارات و2500 مدر�ضة بكلفة 5 مليارات 
 6 بكلفة  اخل��دم��ات  مع  �ضكنية  وح��دة  ال��ف  و75 

امل�ضاريع  من  وبالرغم  املليار(.  ون�ضف  مليارات 
والتي  ال��ع��راق  وو�ضط  جنوب  يف  للغاز  اجل��دي��دة 
العراق  يف  الغاز  ل�ضناعة  اال�ضا�ضي  الهيكل  تعد 
احلكومة  او  النفط  وزارة  ان  اال  ثروته،  وا�ضتثمار 
او جلنة النفط والطاقة  النيابية مل تبذل  اي جهد 
ملتابعة تنفيذ العقود والتعرف على واقع ا�ضتثمار 
الغاز يف العراق وبالتايل مل يتم و�ضع اي تقرير او 
درا�ضة او ت�ضكيل جلنة لتق�ضي احلقائق و ت�ضخي�ص 
حرق  ت�ضاعد  اليقاف  املعاجلات  وو�ضع  االأ�ضباب 
باأكرث من  قيمتها  تقدر  الغاز وهدر كميات هائلة 

15 مليار دوالر للمدة 2011 –  2015 
الوطنية  الغاز  ل�رصكة  التنفيذي  املدير  واأع��ل��ن 
االيرانية حميد ر�ضا عراقي، عن معاجلة املعوقات 
للعراق،  الغاز  التي تعرت�ص عملية ت�ضدير  املالية 
ويتم فعليا توريد نحو 10 ماليني مرت مكعب يوميا 

عرب اأنبوب اىل بغداد
عملية  ب��دء  "قرب  �ضابق  وق��ت  يف  ع��راق��ي  واأك���د 

"�ضلمجه"  منطقة  ع��رب  ل��ل��ع��راق  ال��غ��از  ت�ضدير 
اأنه  مبّينا  ايران،"  غرب  جنوب  الواقعة  احلدودية 
"وبح�ضب املخطط فثمة اأمكانية ت�ضدير 7 ماليني 
مرت مكعب من غاز يوميا اىل الب�رصة عرب املنطقة 
واأ�ضاف عراقي اأن "�رصكة الغاز الوطنية االيرانية، 
الب�رصة  يف  ومن�ضاآت  ت�ضديرية  حمطة  ا�ضتحدث 
الت�ضديرية  العملية  ب��دء  يف  م�ضاكل  والت��وج��د 

للمحافظة الواقعة جنوب العراق
ويذكر اأن ايران كانت قد اأبرمت مذكرة تفاهم مع 
العراق يف عام 2009، حتولت اىل اتفاقية نهائية 
بعد عامني، تتعهد ايران مبقت�ضاها ت�ضدير 20 اىل 
25 مليون مرتمكعب من الغاز يوميا بهدف تغذية 
يف  الكهربائيتني  و"ال�ضدر"  "املن�ضور"  حمطتي 

بغداد 
اآخر  ايران �ضنة 2015، عقدا ت�ضديريا  كما وقعت 
مرت  مليون   40  -25 مبوجبه  ت��ورد  العراق  مع 
�ضط  حمطة  تغذية  بهدف  الغاز  من  يوميا  مكعب 

بغداد – فادية حكمت 

 يسدد 10مليارات دوالر من ديونه 
بحلول 2022

   : استقرار معدل التضخم 
خالل نيسان

 ينتظر انبوبا ايرانيا الستيراد الغاز
 

الى اتفاقية بنك االستثمار االسيوي 
للبنى التحتية

اجلورنال - بغداد  قال م�ضت�ضار رئي�ص الوزراء العراقي لل�ضوؤون االقت�ضادية، 
اإن بالده �ضت�ضدد 10 مليارات دوالر من ديونها بحلول عام 2022  واأو�ضح 
مظهر �ضالح يف ت�رصيح �ضحفي، اأنه على احلكومة اأن تتحوط من االآن الأجل 
عرب  الديون  تعوي�ص  �ضندوق  اإن�ضاء  خالل  من  الكبرية  الديون  هذه  ت�ضديد 
و�ضع االأموال فيه �ضنويًا.  واأكد �ضالح، اأن العراق قادر على �ضداد هذه الديون 
وخا�ضة بعد احل�ضول على ت�ضنيف ائتماين جيد، م�ضرياً اإىل اأن التجربة اأثبتت 
اأن العراق مل يتاأخر عن ت�ضديد الديون املرتتبة عليه �ضابقًا .  و�رصح حمافظ 

البنك املركزي العراقي، يف نهاية نوفمرب من العام املا�ضي، 

العام  من  اأبريل  خالل  العراق  يف  الت�ضخم  معدل  ا�ضتقر  بغداد:   - اجلورنال 
اجلاري على اأ�ضا�ص �ضهري، بح�ضب اإح�ضاءات وزارة التخطيط العراقية. واأرجعت 
املا�ضي،  اأبريل  خالل  بالبالد  الت�ضخم  موؤ�رصات  ا�ضتقرار  العراقية،  التخطيط 
الت�ضخم  معدل  وكان   . واخلدمات  ال�ضلع  اأ�ضعار  تباين  اإىل  �ضهري،  اأ�ضا�ص  على 
�ضهري.  اأ�ضا�ص  على   %0.3 بن�ضبة   2018 مار�ص  خ��الل  تراجع  ال��ع��راق،  يف 
اأ�ضعار  ارتفاع  اإىل  االثنني،  بيان  يف  التخطيط  لوزارة  الر�ضمي  املتحدث  واأ�ضار 
االأ�ضماك %1.6،  اأ�ضعار  الكحولية 0.5%، لزيادة  االأغذية وامل�رصوبات غري  ق�ضم 

والفواكه %1.7.

قال املدير التنفيذي ل�رصكة هند�ضة وتنمية الغاز االإيراين ح�ضن منتظر 
جاهز  العراق  اإيل  اجلديد  االإي��راين  الغاز  اأنبوب  اإن  ،االثنني،  تربتي 
لوكالة  حديث  يف  تربتي  واأ�ضاف  ر�ضميا.  افتتاحه  و�ضيتم  للتد�ضني 
البنية  تطوير  اإىل  يهدف  هذا  االأنبوب  خط  ،ان�ضاء  االيرانية  "ارنا" 
غرب  �ضمال  و  الغربية  املحافظات  يف  الغاز  اإمدادات  وتعزيز  التحتية 
البالد، وكذلك ت�ضدير الغاز اإىل العراق يف منطقة نفت �ضهر وال�ضلمجة. 
ويف اإ�ضارة اإىل مرور هذا الق�ضم من خط انبوب الغاز ال�ضاد�ص عرب نهري 

كارون و دز، قال تربتي ، 

اجلورنال - بغداد  اعلن جمل�ص الوزراء موافقته على م�رصوع قانون ان�ضمام 
العراق اىل اتفاقية بنك اال�ضتثمار اال�ضيوي للبنى التحتية. وذكرت االمانة 
العامة يف بيان تلقت »اجلورنال« ن�ضخة منه، ان "جمل�ص الوزراء وافق، على 
للبنى  اال�ضيوي  اال�ضتثمار  اتفاقية بنك  العراق اىل  ان�ضمام  م�رصوع قانون 
البيان  وا�ضاف     ."  2015/12/15 يف  النفاذ  حيز  دخلت  التي  التحتية 
"املجل�ص قرر احالة م�رصوع القانون اىل الربملان، ا�ضتناداً اىل احكام  ان  
املادتني  16 اواًل و80/ثانيًا  من الد�ضتور، كما ت�ضمن القرار ار�ضال طلب 

االن�ضمام اىل بنك اال�ضتثمار اال�ضيوي للبنى التحتية، 

العراقالعراق انضمام التخطيط

العراق

بيانات

صادرات اليابان ترتفع في أبريل مع زيادة شحنات أسعار النفط ترتفع مع توقف حرب تجارية بين الصين وأميركا
السيارات ومعدات أشباه الموصالت

هبوط سندات تركيا الدوالرية وسط مخاوف بشأن الليرة 

فيه  تتفاعل  ال��ذي  الوقت  يف  النفط  اأ�ضعار  زادت   
والواليات  ال�ضني  بتفادي  تفيد  اأنباء  مع  االأ�ضواق 
بني  االأف��ق  يف  تلوح  كانت  جتارية  حربا  املتحدة 
االآجلة  العقود  ارتفعت  و  العامل.  يف  اقت�ضادين  اأكرب 
خلام القيا�ص العاملي مزيج برنت اإىل 79.06 دوالر 
باملئة   0.7 يعادل  ما  اأو  �ضنتا   55 بزيادة  للربميل 
برنت  وجت��اوز  ال�ضابق.  االإغ��الق  �ضعر  مع  باملقارنة 
ت�رصين  نوفمرب  منذ  مرة  الأول  للربميل  دوالرا   80
االأول 2014 االأ�ضبوع املا�ضي. وبلغت العقود االآجلة 

71.71 دوالر  االأمريكي  الو�ضيط  خلام غرب تك�ضا�ص 
باملئة   0.6 يعادل  ما  اأو  �ضنتا   43 مرتفعة  للربميل 
االأمريكي  اخلزانة  وزير  وقال  ت�ضوية.  اآخر  �ضعر  من 
�ضتيفن منوت�ضني ، اإن اأكرب اقت�ضادين يف العامل اتفقا 
يعكفان  فيما  ر�ضوم  بفر�ص  التهديد  التخلي عن  على 
على التو�ضل التفاق جتاري اأو�ضع، مما منح االأ�ضواق 
وقال  االثنني.  املبكرة  التداوالت  يف  دفعة  العاملية 
التجاري  اخل��الف  االأمريكي  �ضتانلي  مورجان  بنك 
العار�ص �ضتتقل�ص حدته مبرور الوقت عرب التفاو�ص .  
واأ�ضاف  كال اجلانبني يخطط من اأجل تنفيذ م�ضرتيات 
التفاو�ص  وموا�ضلة  والطاقة  الزراعية  املنتجات 

ب�ضاأن ال�ضناعة وجتارة اخلدمات واال�ضتثمار الثنائي 
وحماية حقوق امللكية الفكرية يف االأ�ضهر املقبلة.

لكن اأ�ضعار اخلام تظل بعيدة اإىل حد ما عن امل�ضتويات 
وهي  املا�ضي  االأ���ض��ب��وع  �ضجلتها  التي  املرتفعة 
2014، بينما يقول الكثري  االأعلى منذ ت�رصين الثاين 
من  يكفي  ما  هناك  اإن  واملحللني  املتعاملني  من 
تخفي�ضات  من  الرغم  على  الطلب  لتلبية  املعرو�ص 
امل�ضدرة  البلدان  منظمة  بقيادة  امل�ضتمرة  االإنتاج 
للبرتول )اأوبك(، وانخفا�ص االإنتاج بفعل االأزمة التي 
ت�رصب فنزويال وعقوبات اأمريكية �ضد اإيران تلوح يف 

االأفق.  

زي��ادة  من  بدعم  فيني�ضان  اليابانية  ال�ضادرات  ارتفعت 
اأ�ضباه  �ضناعة  يف  امل�ضتخدمة  واالآالت  ال�ضيارات  �ضحنات 
اخلارجي  الطلب  اأن  اإىل  االأحجام  زيادة  وت�ضري  املو�ضالت، 
بعد  �رصيعا  التعايف  على  االقت�ضاد  ي�ضاعد  اأن  ميكن  القوي 
 7.8 ال�ضادرات  وزادت  العام.  من  االأول  الربع  انكما�ضه يف 
باملئة يف ني�ضان باملقارنة مع الفرتة نف�ضها قبل عام، وهو 
ما يقل عن متو�ضط توقعات اقت�ضاديني والذي اأ�ضار لزيادة 
ال�ضادرات  ارتفعت  اآذار  مار�ص  ويف  باملئة.   8.1 ن�ضبتها 
من  اليابانية  ال�ضادرات  وارتفعت  �ضنوي.  اأ�ضا�ص  على   2.1
باملئة   4.6 ال�رصف،  اأ�ضعار  تاأثري  با�ضتبعاد  احلجم،  حيث 
من  اأ�رصع  وترية  وهي  ني�ضان  اأبريل  يف  �ضنوي  اأ�ضا�ص  على 
الزيادة البالغة 1.8 باملئة على اأ�ضا�ص �ضنوي يف اآذار. ومن 
على  الطلب  زيادة  بف�ضل  ال�ضادرات  ي�ضتمر منو  اأن  املرجح 
الفائ�ص  ال�ضيارات، لكن  معدات الت�ضنيع وال�ضيارات واأجزاء 
التجاري لليابان مع الواليات املتحدة يجعلها هدفا حمتمال 
ل�ضيا�ضات احلماية التجارية التي يتبناها الرئي�ص االأمريكي 
االقت�ضادي  اخلبري  ميازاكي  وقال هريو�ضي  ترامب.  دونالد 
ل��الأوراق  �ضتانلي  مورجان  يو.اإف.جيه  ميت�ضوبي�ضي  لدى 
فاإن  لذلك  منو،  مرحلة  يف  باخلارج  ”االقت�ضاديات  املالية 
ال�ضادرات اليابانية �ضتظل تبلي بالء ح�ضنا. واأظهرت بيانات 
 15.3 ارتفعت  ال�ضيارات  اأن �ضادرات  وزارة املالية االثنني 
باملئة يف اأبريل ني�ضان باملقارنة مع الفرتة ذاتها قبل عام، 
املو�ضالت  اأ�ضباه  �ضناعة  معدات  �ضادرات  ارتفعت  فيما 
اإىل  ال�ضادرات  وزادت  �ضنوي.  اأ�ضا�ص  على  باملئة   18.2
 10.9 بن�ضبة  لليابان،  التجاريني  ال�رصكاء  اأك��رب  ال�ضني، 

مع  مقارنة  ني�ضان،  اأبريل  يف  �ضنوي  اأ�ضا�ص  على  باملئة 
زيادة ن�ضبتها 10.8 باملئة يف ال�ضهر ال�ضابق، ب�ضبب زيادة 
و�ضناعة  املعادن  معاجلة  يف  امل�ضتخدمة  االآالت  �ضحنات 
اإىل  اليابانية  ال�ضادرات  وارتفعت  االإلكرتونية.  املكونات 
اأ�ضا�ص �ضنوي يف  4.3 باملئة على  الواليات املتحدة بن�ضبة 
اأ�ضا�ص  على  باملئة   0.2 ن�ضبتها  زيادة  ارتفاعا من  ني�ضان، 
�ضنوي يف اآذار. وزاد الفائ�ص التجاري لليابان مع الواليات 
يف  دوالر(  مليار   5.55( ين  مليار   615.7 اإىل  املتحدة 
ني�ضان، مرتفعا 4.7 باملئة عن الفرتة نف�ضها قبل عام. وكان 
انخف�ص  املتحدة  الواليات  مع  الياباين  التجاري  الفائ�ص 

اآذار. اأ�ضا�ص �ضنوي يف  0.3 على 

  ان��خ��ف�����ض��ت ال�������ض���ن���دات ال���رتك���ي���ة امل��ق��وم��ة 
بالدوالر،االثنني،  وخ�رصت بع�ص االإ�ضدارات اأكرث 
من �ضنتني يف الوقت الذي ي�ضعر فيه امل�ضتثمرون 
بالقلق ب�ضاأن قدرة البنك املركزي على كبح معدل 
الت�ضخم القابع يف خانة الع�رصات مع نزول اللرية 
بيانات  واأظهرت  جديدة.  قيا�ضية  م�ضتويات  اإىل 
تريدويب اأن ال�ضندات امل�ضتحقة يف 2034 �ضجلت 
كما  �ضنت،   2.377 انخف�ضت  اإذ  اخل�ضائر  اأك��رب 
من  اأك��رث   2036 يف  امل�ضتحقة  ال�ضندات  هبطت 
م�ضتويات  عند  االإ�ضدارين  تداول  وجرى  �ضنتني. 
و�ضوحا  اأكرث  اخل�ضائر  وكانت  منخف�ضة،  قيا�ضية 
يف االإ�ضدارات االأطول اأجال.  قرر »البنك املركزي« 
ال�ضندات  من  املزيد  ���رصاء  عن  التوّقف  الرتكي 
احلكومية خالل العام احلايل، ب�ضبب زيادة �رصيعة 
يف حيازته لل�ضندات خالل االأ�ضهر االأخرية، لت�ضل 

اإىل اأعلى م�ضتوى لها منذ عام 2008.
وقال م�ضوؤول يف البنك املركزي يف وقت �ضابق  اإن 
مزاد �رصاء ال�ضندات الذي عقد     للبنك املركزي يف 
2.4 مليار لرية )ما  البنك  ، وا�ضرتى   2017 عام 
يعادل 648 مليون دوالر( من ال�ضندات احلكومية 
من ال�ضوق الثانوية هذا العام، لرتتفع حيازته من 
يف  تركية  لرية  مليار   16 اإىل  احلكومية  ال�ضندات 

بداية  )اآذار( . 
»بلومربغ«،  لوكالة  حتدث  الذي  امل�ضوؤول  واأ�ضار 
املقرر  اأنه من  اإىل  الك�ضف عن هويته،  طالبًا عدم 
ال�ضهر  ه��ذا  الديون  من  ل��رية  مليار   17.6 �ضداد 
 15 اإىل  حيازته  البنك  و�ضيقلل  الرتكية،  للخزانة 

مليار لرية 
االآن  املركزي حتى  البنك  وغذت وترية م�ضرتيات 
يحاول  البنك  ب��اأن  التكهنات  بع�ص  العام  ه��ذا 

خف�ص تكاليف االقرتا�ص .
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انخف�ضت اأ�ض��عار الذهب اإىل اأدنى م�ضتوى لها يف نحو 
خم�ضة اأ�ضهر مع ارتفاع الدوالر وانخفا�ص الطلب على 
االأ�ض��ول االآمن��ة، بعد اأن اأعلن وزي��ر اخلزانة االأمريكي 
�ضتيفن منوت�ضني جتميد احلرب التجارية بني الواليات 
املتح��دة وال�ض��ني وانخف���ص الذه��ب يف املعام��الت 
الفوري��ة 0.6 باملئ��ة اإىل 1283.30 دوالر لالأوقي��ة 
)االأون�ض��ة( بعد اأن الم�ص يف وقت �ض��ابق 1281.76 
دوالر، وه��و اأدنى م�ض��توى له منذ 27 كان��ون االأول .  
وانخف�ضت العقود االآجلة للذهب يف الواليات املتحدة 
ت�ض��ليم حزي��ران بن�ض��بة 0.7 باملئ��ة اإىل 1282.50 

دوالر لالأوقية .  

  ارتف��ع املوؤ���رص نيك��ي القيا�ض��ي يف بور�ض��ة طوكيو 
لالأوراق املالية، مع �ض��عود ال��دوالر مقابل الني الذي 
دعم عددا من �رصكات الت�ض��دير بعد اأنباء عن انح�ضار 
التوترات التجارية بني الواليات املتحدة وال�ضني، لكن 
�ضعف االأ�ضهم املالية حد من املكا�ضب. واأغلق املوؤ�رص 
نيك��ي مرتفع��ا 0.3 يف املئ��ة م�ض��جال 23002.37 
نقطة بعد اأن �ضعد الدوالر 0.5 باملئة اإىل 111.245 
ين لي�ض��جل م�ض��توى جديدا هو االأعلى يف اأربعة اأ�ض��هر 
خ��الل التعامالت االأ�ض��يوية. وتخطى نيكي امل�ض��توى 
امله��م نف�ض��يا البال��غ 23000 نقط��ة الأول م��رة من��ذ 
اأوائل �ضباط. ونزل املوؤ�رص توبك�ص االأو�ضع نطاقا 0.1 
باملئة اإىل 1813.75 نقطة واقت�رصت التداوالت على 
1.29 مليار �ضهم وهو اأقل م�ضتوى حلجم التداول منذ 

اأوائل  ني�ضان.

انخف���ص اجلني��ه اال�ض��رتليني الأدنى م�ض��توى يف 
خم�ض��ة اأ�ض��هر،االثنني،  يف الوقت ال��ذي ارتفع فيه 
ال��دوالر وي�ض��تعد امل�ض��تثمرون لبيان��ات ميكن اأن 
حت��دد م��ا اإذا كان بن��ك اجنل��رتا املركزي �ض��ريفع 
اأ�ضعار الفائدة هذا العام. وكان ارتفاع عام للدوالر 
وت�ض��اوؤل التوقعات باأن اأ�ض��عار الفائدة �ض��رتتفع 
اأف�ض��ل  اأح��د  اأن يتخل��ى اال�ض��رتليني،  ت�ض��ببا يف 
العمالت الرئي�ض��ية اأداء، عن جميع املكا�ض��ب التي 
حققه��ا يف 2018. وانخف�ص اال�ض��رتليني ن�ض��فا 
باملئة اإىل 1.3412 دوالر، وهو اأدنى م�ض��توياته 
من��ذ 28   كان��ون االأول، يف الوق��ت ال��ذي ارتف��ع 
فيه الدوالر بف�ض��ل تقارير ب��اأن الواليات املتحدة 
جم��دت حربه��ا التجارية مع ال�ض��ني. ومن املقرر 
�ض��دور بيانات مهمة ب�ضاأن االقت�ض��اد الربيطاين 
هذا االأ�ضبوع، مبا يف ذلك الت�ضخم والناجت املحلي 
االإجم��ايل، والت��ي �ضتخ�ض��ع للتدقي��ق م��ن قب��ل 
امل�ض��تثمرين ليح��ددوا ما اإذا كان بن��ك اجنلرتا قد 

ي�ضدد ال�ضيا�ضية النقدية يف اآب.


