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  رويال شل تسعى الى رفع إنتاج الغاز في العراق إلى 1.4 بليون قدم /3 يوميًا
 اأعربت �رشكة »رويال دات�ش �سل« عن �سعيها اىل 
زيادة اإنتاج الغاز يف العراق اإىل 1.4 بليون قدم 
مكعبة يوميًا بحلول عام 2020، ما �سريفع موقع 
مراتب  للغاز  املنتجة  الدول  قائمة  على  العراق 
عدة. ودخل العراق اإىل نادي الدول امل�سدرة قبل 
الغاز  ا�ستثمار  يف  نوعية  طفرة  حمققًا  �سنتني، 
الطبيعي اخلام، اذ متكن خالل العام املا�سي من 
مكثفات  من  مكعب  مرت  األف   677885 ت�سدير 
الغاز و143667 األف طن مرتي من الغاز ال�سائل 
من طريق �رشكة غاز الب�رشة .  وتعمل يف العراق 
لعملية  امل�ساحب  الغاز  ال�ستثمار  عدة  �رشكات 
»بلغار  من  كل  وهي  اخل��ام،  البرتول  ا�ستخراج 
الرومانية،  غ��از«  »تران�ش  و  البلغارية  غ��از« 
ال«  اأو  »ام  والهنغارية  يف«،  ام  »اأو  والنم�سوية 
والرتكية  غاز«،  »دانه  و  »الهالل«  واالإماراتيتني 
و�سكلت  اآي«.  دبليو  »اأر  واالأملانية  »بوتا�ش« 
من�سوية  �رشكات  »ي�سم  »ائتالفًا  ال�رشكات  هذه 
واإماراتية، معلنة عن خطة عمل تبلغ  وهنغارية 
كافية  كمية  ل�سخ  دوالر  باليني  ثمانية  قيمتها 
من الغاز العراقي تكفي للعراق والدول املجاورة 

وتلبي بع�ش الطلب االأوروبي«.
واأعلنت تركيا و�سورية واالأردن وم�رش »اهتمامها 
مع  مفاو�سات  و�ستبداأ  العراقي  بالغاز  بالتزود 
غازية«.  عقود  على  للتوقيع  العراقية  احلكومة 
كبري  تنفيذي  م�سوؤول  عن  اإعالم  و�سائل  ونقلت 
ملتزمة  »ال�رشكة  اأن  �سل«،  دات�ش  »روي��ال  لدى 
يف  للغاز  امل�سرتك  مب�رشوعها  كاماًل  التزامًا 
اإنتاجها  العراق«، م�سرياً اىل اأنها »تخطط لزيادة 
من الغاز هناك اإىل 1.4 بليون قدم مكعبة يوميًا 
الب�رشة«  غاز  »�رشكة  وتاأ�س�ست  بحلول 2020«. 
تعاقد  خ��الل  من  امل�ساحب،  الغاز  ال�ستثمار 
وزارة النفط العراقية مع �رشكة »�سل« الهولندية 
اليابانية  »ميت�سوبي�سي«  و  املئة،  بن�سبة 44 يف 
ثالث  من  دوالر  بليون   17 بقيمة  املئة  يف   5
و »غرب  »الزبري«  و  »الرميلة«  حقول نفطية هي 
القرنة/1«. ويهدف امل�رشوع اإىل جتميع الغاز من 
احلقول يف جنوب البالد، مبا يف ذلك حقل »غرب 
وحقل  موبيل«  »اإك�سون  تديره  الذي  القرنة-1« 
وحقل  االإيطالية،  »اإيني«  تديره  الذي  »الزبري« 
املدير  وقال  بي«.  »بي  تطوره  الذي  »الرميلة« 
»اإنتاج  اإن  فرت�ش كالب،  الب�رشة«  »غاز  ل�  العام 
الرئي�ش  امُلنتج  امل�سرتك،  امل�رشوع  من  الغاز 
 938 حاليًا  يبلغ  ال��ع��راق،  جنوب  يف  للوقود 
التخطيط  مع  يوميًا  قيا�سية  مكعبة  قدم  مليون 
حني   2013 »منذ  وق��ال:  التو�سع«.  من  ملزيد 
اأكرث من  اىل  املعاجلة  رفعنا طاقة  الت�سغيل،  بداأ 
ثالثة اأمثالها«. ويخطط العراق لوقف حرق الغاز 
بحلول 2021، فيما يت�سبب حرقه بفقد احلكومة 
اأن  حني  يف  دوالر،  بليون   2.5 بنحو  اإي���رادات 
كميات الغاز التي يتم حرقها تكفي لتلبية معظم 
وفقًا  الغاز،  با�ستخدام  الكهرباء  توليد  حاجات 

»�سل«  اأعلنت  اأن  و�سبق  ال��دويل.  البنك  ذكره  ملا 
»غاز  �رشكة  تطوير  على  جهودها  �سرتكز  اأنها 
يف  العمليات  �سلمت  بعدما  وتنميتها  الب�رشة« 
»حقل جمنون« اإىل احلكومة العراقية، كما باعت 
اإىل  القرنة-1«  »غرب  حقل  يف  ح�ستها  »�سل« 
»�ستكون  كالب:  واأ�ساف  اليابانية.  »اإيتوت�سو« 
جهودها  برتكيز  لها  ي�سمح  اأقوى  و�سع  يف  �سل 
م�رشوع  ورمبا  الب�رشة  غاز  وتنمية  تطوير  على 
املتوقع  ومن  بالطبع«.  للبرتوكيماويات  نربا�ش 
يف  امل�ساحب  الغاز  من  العراق  اإنتاج  ينمو  اأن 
ويخطط  النفط،  اإن��ت��اج  طاقة  البلد  يزيد  وق��ت 
اإىل  اخل��ام  النفط  من  االإنتاجية  الطاقة  لزيادة 
من   ،2022 بحلول  يوميًا  برميل  مليون   6.5

الوقت  يف  يوميًا  برميل  ماليني  خم�سة  نحو 
تغذية م�رشوع  العراقي يف  الغاز  وا�سهم  احلايل. 
خط اأنابيب الغاز الطبيعي »نابوك«، البالغ طوله 
3300 كيلومرت والذي ينقل الغاز من بحر قزوين 
عرب تركيا وبلغاريا ورومانيا واملجر، اإىل النم�سا 
الإمداد اأوروبا بهذا الغاز واحلد من اعتمادها على 
غاز  املئة من  اأن 70 يف  خ��رباء   ويرى  رو�سيا  
العراق الطبيعي تنبعث مع عملية ا�ستخراج النفط، 
وحترق يوميًا، وهذا يعني اأن الهدر اليومي يكفي 
الكهربائية،  بالطاقة  مرتني  مثاًل  االأردن  لتزويد 
ويكلف  يوميًا،  غاز  اأ�سطوانة  األف   300 ولتعبئة 
اأعلنت  اأن  �سبق   . يوميًا  دوالر  مليون   80 البلد 
كانت  دوالر  باليني   5 توفري  عن  بغداد  حكومة 

لل�سنوات  النفطية  امل�ستقات  ا�سترياد  على  تنفق 
امل�ستقبلية  اخلطط  واأن   2017 اإىل   2015 من 
واالنتقال  الذاتي  االكتفاء  حتقيق  باجتاه  ت�سري 
 11 املرتبة  ال��ع��راق  ويحتل  الت�سدير.  ملرحلة 
 135 البالغة  الغازية  احتياطاته  يف  عامليًا 
اإىل  ي�سل  اأن  املرجح  ومن  مكعبة،  قدم  بليون 
املرتبة اخلام�سة يف هذه االحتياطيات يف حال 

ا�ستكمال اال�ستك�سافات اخلا�سة بالغاز.
اأن  اللعيبي،  العراقي جبار علي  النفط  واأكد وزير 
»احتياط العراق من الغاز يبلغ 135 بليون قدم 
مكعبة، م�سرياً اىل وجود 73 حقاًل نفطيًا مكت�سفًا، 
واأ�ساف  التطوير«.  قيد  املئة منها  ن�سبة 30 يف 
اللعيبي اأن »العراق بلد غني بالغاز واأن اال�ستثمار 

يف هذا املجال �سي�سع العراق يف م�ساف الدول 
النفط،  اإنتاج الغاز«. واأعلنت وزارة  املتقدمة يف 
حقل  بت�سغيل  املبا�رشة  عن  املا�سي«  االأ�سبوع 
ال�سيبة الغازي، الفتة اىل اأن احلقل يعد اأحد اأهم 

ثالثة حقول غازية يف العراق«.
االآن  حتى  »ا�ستطاعت  اأنها  ال��وزارة  واأو�سحت 
امل�ساحب  ال��غ��از  م��ن  املئة  يف   60 ا�ستثمار 
الكميات  ا�ستثمار  على  ونعمل  ال��رثوة،  هذه  من 
ال�سنوات  خالل  نهائيًا  احل��رق  ووق��ف  املتبقية 
�رشكات  مع  التعاقد  خالل  من  املقبلة  القليلة 
على  للق�ساء  العراق  ويخطط  ر�سينة«.  عاملية 
اإحراق الغاز امل�ساحب ال�ستخراج النفط من دون 

ا�ستغالله بحلول عام 2021.

الجورنال - بغداد  

إنتاج النفط قد يعود لمستويات 
تشرين االول 2016

 صرف قروض األطباء وتصل الى 75 
مليون دينار

يعلن اعادة تشغيل مصفى الكسك 
في نينوى بطاقة 10 االف برميل 

تفتتح اسبوعها منخفضًة بنسبة 
 %0.67

اإىل  اإن العودة  األك�سندر نوفاك،  الرو�سي  :  قال وزير الطاقة  – متابعة   اجلورنال 
اأحد   2016 االأول  ت�رشين  اأكتوبر  يف  قائمة  كانت  التي  النفط  اإنتاج  م�ستويات 
اخليارات املطروحة لتخفيف قيود االإنتاج وقالت م�سادر هذا االأ�سبوع اإن اململكة 
العربية ال�سعودية ورو�سيا تناق�سان زيادة اإنتاج النفط من داخل اأوبك وخارجها 
لتخفيف القيود التي ظلت مفرو�سة منذ 17 �سهرا على االإمدادات يف ظل خماوف 
من اأن ارتفاع االأ�سعار قد جتاوز احلد املطلوب بكثري واأبلغ نوفاك ال�سحفيني قائال  
عندما مددنا االتفاق حتى نهاية 2018، حتدثنا عن مثل تلك االحتماالت )العودة 

اإىل م�ستوى اإنتاج اأكتوبر ت�رشين االأول 2016(

اأعلن م�رشف الرافدين، ان قرو�ش �رشيحة االطباء مبختلف تخ�س�ساتهم تكون 
على ثالث مراحل اىل ان تبلغ 75 مليون دينار. وقال املكتب االعالمي للم�رشف 
اال�سنان  واأطباء  االطباء  قرو�ش  ان   منه،  ن�سخة   ،" "اجلورنال  تلقت  بيان  يف 
القر�ش  طالب  وبح�سب  حمددة  ب�رشوط  تكون  وغريها  وال�سيادلة  والبيطريني 
ورغبته   واأ�سار اىل، ان  قر�ش 25 مليون دينار لغاية 40 مليون دينار تكون 
ب�سمان الراتب وكفالة كفيلني، كما ان قر�ش 40 مليون دينار لغاية 60 مليون 
دينار  مليون   60 قر�ش  ان  اىل  البيان  ولفت  عقار   رهن  ب�سمان  تكون  دينار 

لغاية 75 مليون دينار تكون ب�سمان رهن عقار 

اجلورنال – بغداد : اعلن وزير النفط، جبار اللعيبي، االأحد، اإعادة اإعمار 
 10 تبلغ  اناجية  بطاقة  نينوى  حمافظة  يف  الك�سك  م�سفى  وتاأهيل 
االآف برميل باليوم. وقال اللعيبي يف بيان  تلقت "اجلورنال "، ن�سخة 
منه، اإن "املالكات الوطنية يف �رشكة م�سايف ال�سمال ا�ستطاعت اأعادة 
االف  بطاقة 10  نينوى  )الك�سك( يف حمافظة  وت�سغيل م�سفى  اعمار 
برميل باليوم"، م�سرياً اىل ان العمل ما زال متوا�ساًل الإجناز املراحل 
النهائية للوحدة الثانية بطاقة 10 االف برميل والتي كانت باالأم�ش 

القريب مدمرة وخارج نطاق العمل واالنتاج ".

بن�سبة  منخف�سة  االأحد،  اال�سبوع،  جل�سات  اوىل  البور�سة  افتتحت   
0.67%، عند 597.94 نقطة

اأ�سهم النور للتحويل  واأثر على اداء املوؤ�رش انخفا�ش 13 �سهم، تقدمها 
املايل ب� 20.00%، تلته اأ�سهم انتاج االلب�سة اجلاهزة ب�      %6.08 .   

�سد  اأ�سهم  تاله   ،%9.52 ب�  بابل  م�رشف  اأ�سهم   4 ارتفعت  باملقابل 
املو�سل ال�سياحية ب� %9.52.

بلغت 261 مليون  بقيمة  �سهم،  اليوم 287 مليون  تداوالت  وبلغ حجم 
دينار 

اللعيبينوفاك البورصةالرافدين

بيانات

سوريا تتوقع شراء أقل من مليون طن قمحا محليا قطر تحظر استيراد سلع من دول المقاطعة
في 2018

 الصناعة تسعى الطالق 122 مليار من االرصدة المجمدة لتطوير شركاتها 

االإمارات  التي من�ساأها  املنتجات  اأعلنت قطر حظر     
نحو  م��رور  بعد  وذل��ك  والبحرين  وم�رش  وال�سعودية 
للدوحة واتهامها بدعم  الدول  عام على مقاطعة هذه 
التي  املنتجات  باأن  بيان حكومي،   واأف��اد  االإره��اب. 
جراء  املمكن  من  يعد  مل  والتي  االأرب��ع  دول  من�ساأها 
ملجل�ش  اجلمركية  املنطقة  ع��رب  مت��ر  اأن  املقاطعة 
فح�ش  لعمليات  تخ�سع  �سوف  اخلليجي  التعاون 

واإجراءات جمركية منا�سبة.
حلماية  اإج��راءات  اتخذت  قطر  دولة  البيان  واأ�ساف 
يف  امل�����رشوع  غ��ري  االجت���ار  ومكافحة  امل�ستهلكني 

اأ�سدرت احلكومة توجيهات بالعثور على  ال�سلع حيث 
موردين من دول اأخرى ملجموعة من ال�سلع املتاأثرة.

ل��وزارة  من�سور  عن  القطرية  الوطن  �سحيفة  ونقلت 
بوقف  واملتاجر  التجار  يخطر  والتجارة  االقت�ساد 
االأربع    .      الدول  من  امل�ستوردة  املنتجات  يف  التعامل 

وقالت اإن مفت�سني �سرياقبون االلتزام بتلك ال�سيا�سة.        
الدبلوما�سية وخطوط  العالقات  االأربع  الدول  وقطعت 
االت��ه��ام  قطر  وتنفي  ح��زي��ران.  يف  قطر  م��ع  النقل 
عرب  ُي�سحن  وارداتها  من  الكثري  وكان  االإرهاب  بدعم 
ت�سلها  الطازجة  الغذائية  املواد  كانت  كما  االإم��ارات 
عرب احلدود ال�سعودية. وانخف�ست واردات قطر نحو 40 
من  االأوىل  االأ�سابيع  يف  عام  قبل  بها  مقارنة  باملئة 

فر�ش املقاطعة لكنها عادت بدرجة كبرية اإىل حجمها 
للمنتجات  الدوحة م�سادر جديدة  اإذ وجدت  الطبيعي 
اأماكن  من دول مثل تركيا وطرقا جديدة لل�سحن عرب 
االإنتاج  لزيادة  حملة  بداأت  كما  عمان.   �سلطنة  مثل 
حزيران  ومنذ  الغذائية.  امل��واد  ذل��ك  يف  مبا  حمليا 
الغذائية واملنتجات من  املا�سي وجدت بع�ش املواد 
ومل  ثالثة.  دول  عرب  قطر  اإىل  طريقها  املقاطعة  دول 
على  الفور  على  القطرية  احلكومة  با�سم  متحدث  يرد 
اأُر�سلت بالربيد االإلكرتوين عن حجم ال�سلع التي  اأ�سئلة 
�سيغطي جميع  كان  اإذا  ما  اأو  اجلديد  احلظر  �سي�سملها 
اإىل  املقاطعة  دول  طريق  عن  ُت�سحن  التي  املنتجات 

جانب ال�سلع املنتجة فيها.

 اجلورنال – متابعة :  قال م�سدر حكومي، االأحد اإن من املتوقع 
من  حمليا  قمحا  طن  مليون  من  اأقل  ال�سورية  احلكومة  ت�سرتي  اأن 
وتتوقع  االأمطار.  لنق�ش هطول  نظرا   2018 مو�سم  املزارعني يف 
وزارة الزراعة ال�سورية اإنتاج مليون طن هذا العام، بانخفا�ش حاد 
عن 2017. وقدرت �سوريا حم�سول 2017 عند 2.17 مليون طن 

بينما قدرته وكاالت االأمم املتحدة بنحو 1.8 مليون طن
وقال امل�سدر ان قدرت وزارة الزراعة االإنتاج مبليون طن،الفتا اىل 
الذي  القمح  كل  �سن�سرتي  لكن  ذلك،  باأقل من  امل�سرتيات  نقدر  انه 

�سُيقدم لنا يف مراكز التجميع
هذا  �سوريا  اأنحاء  يف  تعمل  حكوميا  �رشاء  مركز   35 اأن  واأ�ساف 

العام
حتى  االأ�سبوع،  هذا  بداأ  الذي  املحلي،  القمح  �رشاء  مو�سم  وي�ستمر 

نهاية اآب
وتدعم حكومة دم�سق اخلبز يف املناطق التي ت�سيطر عليها، وحتتاج 

اإىل ما بني مليون و1.5 مليون طن �سنويا ل�سد احتياجاتها
القمح  من  ذاتيا  مكتفية  املا�سي  يف  كانت  التي  �سوريا،  و�سهدت 
منذ  االإنتاج  يف  حادا  هبوطا  احلكومة،  تدعمها  �سيا�سة  مبوجب 

ن�سوب احلرب هناك
املو�سم  كان  اإذا  العام  يف  طن  ماليني  اأربعة  تنتج  �سوريا  وكانت 
تراجع  و�سغط  طن.  مليون   1.5 ت�سدير  باإمكانها  وك��ان  جيدا، 

االإنتاج �سغطا متزايدا على حكومة ب�سار االأ�سد ال�سترياد القمح
وقال امل�سدر اإن املوؤ�س�سة العامة لتجارة وت�سنيع احلبوب �ستعلن 
االأمطار. نق�ش  اأثر  لتعوي�ش  لل�رشاء  عاملية  مناق�سات  طرح  عن 
واألغت املوؤ�س�سة اأحدث مناق�سة طرحتها، وكانت يف فرباير �سباط، 

ل�رشاء 300 األف طن ب�سبب ما قالت اإنه ارتفاع االأ�سعار

لرويرتز  الغربي قال  اهلل  ال�سوري عبد  الداخلية  التجارة  كان وزير 
اأبرمت �سفقة مع رو�سيا لتوريد ثالثة  اإن بالده  اأيلول  يف �سبتمرب 
ماليني طن من القمح على مدى ثالث �سنوات لكنها تعمل للح�سول 
التي  ال�سفقة  ب�ساأن  تفا�سيل  ُتك�سف  التمويل من مو�سكو ومل  على 
الغربية  العقوبات  ت�سمل  وال  املناق�سات  نظام  خ��ارج  �سُتنفذ 
العقوبات  لكن  االأغذية  على  قيودا  االأ�سد  حكومة  على  املفرو�سة 
امل�رشفية وجتميد االأ�سول يجعالن من ال�سعب على بع�ش �رشكات 
الرو�سي  احلليف  مع  التجارة  وتنطوي  �سوريا.  مع  العمل  التجارة 

على م�ساكل اأقل

�سعيها  ع��ن  وامل��ع��ادن  ال�سناعة  وزارة  اعلنت   
العام  منذ  املجمدة  امل�رشفية  االر�سدة  الإط��الق 
لتطوير  دي��ن��ار،  مليار   122 والبالغة   2003
وزيادة  املحلي  االنتاج  وتطوير  ال��وزارة  �رشكات 
اخلطوط االنتاجية لتغطية حاجة ال�سوق من ال�سلع 

والب�سائع
الواحد  عبد  الوزارة  با�سم  االعالمي  الناطق  وقال 
ال�سوداين  �سياع  حممد  ال�سناعة  وزير  ان  ال�سمري 
ال�سوؤون  جلنة  عن  املنبثقة  للجنة  اجتماعا  تراأ�ش 
ملناق�سة   ، ال��وزراء  جمل�ش  امانة  يف  االقت�سادية 
منذ  بامل�سارف  املجمدة  االر�سدة  اطالق  اآليات 
التا�سع من ني�سان من العام 2003 والبالغة 122 

مليار دينار والعائدة ل�رشكات الوزارة
وا�سار اىل اأن االجتماع تطرق اىل ق�سية الت�سهيالت 

 21 والبالغة   2003 قبل  امل�سارف  من  املقدمة 
اخلزينة  ح�سة  وكذلك  الفوائد،  مع  دينار  مليار 
ال�سابقة،  ل��الأع��وام  ال�رشكات  ارب��اح  من  العامة 
مف�سحا عن تو�سية اللجنة بدعم ال�سناعة الوطنية 
والتخفيف من اجراءات مطالبة ال�رشكات اخلا�رشة 
ح�س�ش  من  عليها  املرتتبة  ال�سابقة  بااللتزامات 

اخلزينة العامة من االرباح لالعوام قبل 2013
واأردف ال�سمري، باأن التو�سية ت�سمنت اي�سا، عدم 
ومنحها  حاليا  لل�رشكات  امل��ايل  الو�سع  اره��اق 
عدة،  خيارات  باعتماد  اعمالها  لتطوير  الفر�سة 
املجمدة، وو�سع  االر�سدة امل�رشفية  اطالق  منها 
نقاط ايجابية ت�سب بخدمة اهداف الوزارة لتفعيل 
ن�ساطها بتوفري موارد مالية لتاأمني بع�ش اخلطوط 
االنتاجية، عالوة على تاأهيلها لالأرتقاء بال�سناعة 
الوطنية، مع �رشورة اعتماد �رشكات الوزارة على 

قدراتها الذاتية لتطوير خطوطها االنتاجية . 

الجورنال – متابعة 

 الجورنال – متابعة 

الجورنال – بغداد 

3.1

14.7

1.8

اأظه��رت بيانات مكت��ب االإح�س��اءات الوطني بال�سني 
االأحد ارتفاع اأرباح ال�رشكات ال�سناعية يف البالد يف 
اأبري��ل ني�سان باأ�رشع وترية يف �ستة اأ�سهر مع ا�ستفادة 
امل�سان��ع م��ن زي��ادة االأ�سع��ار والطلب الق��وي ومنت 
االأرب��اح 21.9 باملئ��ة عل��ى اأ�سا�ش �سن��وي يف اأبريل 
ني�س��ان لت�س��ل اإىل 576 ملي��ار ي��وان )90.14 مليار 
دوالر( وهي اأ�رشع وترية منو منذ اأكتوبر ت�رشين االأول 
لت�س��ل ن�سب��ة الزي��ادة يف االأ�سه��ر االأربع��ة االأوىل من 
العام اجلاري اإىل 15 باملئة وتفيد البيانات اأن قطاع 
ال�سناع��ات التحويلية يف ال�سني م��ا زال ي�سهد زخما 
قويا رغ��م قيود مكافحة التل��وث وا�سطراب العالقات 
التجاري��ة مع الواليات املتح��دة وقال خه بينغ رئي�ش 
قط��اع ال�سناع��ة يف مكت��ب االإح�س��اءات اإن انتعا�ش 
ال�سهر املا�س��ي لقي دعما من اأرقام مقارنة اأقل ل�سهر 
ني�سان 2017 وارتفاع اأ�سعار امل�سانع والطلب القوي

وتنط��وي الق��راءة عل��ى حت�سن كب��ري عن مع��دل النمو 
امل�سج��ل يف اآذار عن��د 3.1 باملئ��ة وه��و االأبط��اأ فيما 
يزيد على عام ويع��زو امل�سوؤولون احلكوميون ذلك اإىل 

توقيت عطلة العام القمري اجلديد

حق��ق املي��زان التج��اري ال�سلع��ي لدولة قط��ر فائ�سا 
خ��الل �سهر اأبري��ل املا�سي مبق��دار 14.7 مليار ريال 
بزي��ادة ن�سبته��ا 49 % عل��ى اأ�سا�ش �سن��وي، وبن�سبة 
%11 مقارن��ة ب�سهر مار���ش 2018 واأو�سح التقرير 
االأويل حول اإح�ساءات التجارة اخلارجية ال�سادر عن 
وزارة التخطي��ط التنم��وي واالإح�س��اء ارتفاع اإجمايل 
ال�س��ادرات القطري��ة يف �سهر اأبري��ل املا�سي اإىل 24 
مليار ري��ال بارتف��اع ن�سبت��ه %27.3 مقارنة ب�سهر 
اأبريل من العام املا�سي ه��ذا وارتفعت قيمة الواردات 
ال�سلعية خالل �سهر اأبريل من العام املا�سي لت�سل اإىل 
نحو 9.2 مليار ريال وبن�سبة 3.1 على اأ�سا�ش �سنوي، 
بينم��ا انخف�س��ت بن�سب��ة %12.5 مقارن��ة م��ع �سهر 

مار�ش 2018.

ق��ال وزير الطاق��ة الرو�سي اإن الع��ودة اإىل م�ستوي��ات اإنتاج 
النف��ط الت��ي كان��ت قائم��ة يف ت�رشي��ن االأول 2016 اأح��د 
اخلي��ارات املطروح��ة لتخفيف قيود االإنت��اج ونقلت رويرتز 
عن م�س��در االأ�سبوع املا�سي اأن اململك��ة العربية ال�سعودية 
ورو�سي��ا تناق�س��ان زي��ادة اإنت��اج النف��ط م��ن داخ��ل اأوب��ك 
وخارجه��ا لتخفي��ف القي��ود الت��ي ظل��ت مفرو�س��ة منذ 17 
�سه��را على االإمدادات يف ظل خماوف من اأن ارتفاع االأ�سعار 
ق��د جتاوز احل��د املطلوب بكثري  ودخل االتف��اق احلايل حيز 
التنفيذ يف االأول من كانون الثاين 2017 وت�سمن تخفي�ش 
منتجي النفط العامليني الإنتاجهم مبقدار 1.8 مليون برميل 

يوميا لتقلي�ش املخزونات العاملية ورفع اأ�سعار اخلام 


