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مياه االمطار تتلف محاصيل زراعية والفالحون امام عجز حكومي 
من  العراق  انتاج  انح�سار  ال��زراع��ة،  وزارة  توقعت 
حم�سول احلنطة جراء تاأثره باأزمة املياه التي يعاين 
منها البلد وغزارة االمطار يف االيام املا�سية، م�سريًة 
اىل ان حمافظتي النجف ومي�سان هما االكرث ت�رضراً.

اإن االزمة  القي�سي،  الزراعة، مهدي  وقال وكيل وزير 
املائية التي مير بها العراق وهطول االمطار بغزارة 
انتاج  باإنح�سار  �ساهما  عامالن  املا�سية  االيام  يف 
حم�سول احلنطة، ولفت اىل ان الوزارة تلقت �سكاوى 
من مديريات التوزيع يف حمافظاتي النجف ومي�سان 

باإعتبارهما االأكرث �رضراً.
من  ُتقر  املو�سمية  الزراعية  اخلطط  ان  اىل  واأ�سار 
مبوجب  املائية  امل��وارد  ووزارة  الزراعة  وزارة  قبل 
الروؤى التي تقدمها مديريات الزراعة يف املحافظات 
املتاحة  الزراعية  امل�ساحات  �سوء  على  الزراعية 

فيها.
املائية  امل���وارد  وزارة  قيام  اىل  القي�سي،  ولفت 
بحذف  قامت  حيث  الزراعية،  امل�ساحات  باإختزال 
العام  يف  الزراعية  اخلطة  من  دون  مليون  من  اأكرث 

املا�سي، على حد قوله.
م�ستوردة  حنطة  ببيع  اعمال  رج��ال  قيام  وب�ساأن 
"وزارة  اأن  الزراعة  اأكد وكيل وزير  انها حملية،  على 
التجارة ال يدخل ب�سايلواتها اي حم�سول ما مل يكون 
م�سحوب بقر�ص مقدم من مديرية الزراعة وموؤيد من 
قبل دائرة التخطيط واملتابعة يف وزارة الزراعة وهذا 

ياأتي �سمن جهود الوزارة مبواجهة االخرتاقات".
امتالء  عن  دياىل،  حمافظة  يف  حملي  م�سوؤول  اأعلن 
ب�سبب  االيرانية  العراقية  احلدود  قرب  وديان  �سبعة 

غزارة هطول االأمطار.
ب عقوبة(،  �رضق  )100كم  قزانية،  ناحية  مدير  وقال 
مازن اخلزاعي اإن "�سبعة وديان كبرية قرب احلدود 
ب�سبب  باملياه  بالكامل  امتالأت  االيرانية  العراقية 

غزارة هطول االأمطار".
مورد  �سيوفر  الوديان  "امتالء  ان  اخلزاعي،  واأ�ساف 

مائي جيد للمزارعني"
اأن  احلافظ  جا�سم  الزراعي  اخلبري  اأكد  جهته  ومن   
ال�سابقة تكفي  الفرتة  التي هطلت يف   كمية االمطار 
ال�سيف  لف�سل  الفعلية  احلاجة  ن�سف  نحو  ل�سد 
اأزمة اجلفاف مازالت م�ستمرة  اأن  اإىل  احلايل، م�سريا 

رغم االمطار االخرية
اإن   ،" ل�"اجلورنال  ت�رضيح  يف  احلافظ  ا�ساف  و 
املا�سية  الفرتة  خالل   هطلت  التي  االمطار  "كمية 
ال�سيف  لف�سل  الفعلية   احلاجة  ن�سف  ل�سد  تكفي 
ما  اجلفاف  اأزمة  الإنهاء  كافية   غري  اأنها  اإال  املقبل 

يعني ا�ستمرارها ". 
اتخاذ  وع��دم  اخل��زن  "�سوء  ان  احل��اف��ظ   واأ���س��اف 
ت�سبب يف  احلكومة  قبل  وا�سحة من  مائية  �سيا�سية 
عن  ف�سال  االمطار  مياه  من  كبرية  كميات  �سياع 
عدم اإمكانية تخزين املياه يف و�سط وجنوب العراق 
ي�سعب  التي  الر�سوبي  ال�سهل  مناطق  يف  لوقوعها 

فيها اإن�ساء �سدود �سخمة ". 

من  مائية  اطالقات  اىل  بحاجة  "العراق  ان  وتابع 
االمطار  و�سقوط  الثلوج  ذوبان  مو�سم  خالل  تركيا 
وغربي  �سمايل  يف  ال�سدود  خلزن  العراق  �سمال  يف 

البالد ". 
مياه  "ان  فالح  جا�سم  املزارعني  احد  قال  وب��دوره 
االمطار الغزيرة التي ت�ساقطت خالل الفرتة املا�سية 
وخ�سارته  الزراعية،  حما�سيله  باتالف  �ساهمت 
حديث  يف  ف��ال��ح  وا���س��اف  احلايل".   املو�سم  يف 
بتلف  �ساهمت  االم��ط��ار  مياه  ان   ،" ل�"اجلورنال 
مليون   ،"37" يقدر  مبا  وخ�سارته  احلنطة  حم�سول 
والبذور  اال�سمدة  على  والتي �رضفت  عراقي،   دينار 
املحا�سيل  تلف  ان  اىل  الفتا   ، الزراعية  واالالت 
ت�سع  ال  كونها  احلكومية  اهمال  من  جزء  الزراعية 
خططا حقيقيا ملواجهة مياه االمطار وال�سيول كاأن 

تكون هناك خزانات مائية و�سدود على االنهر ". 
ال�سابق عن حمافظة دياىل  الربملان  وا�سارت ع�سو 

"غيداء كمب�ص"، اأن 80% من ال�سيول تذهب هدرا لعدم 
وجود م�ساريع تخزينية كافية.

"ال�سيول  اإن  �سحفي،  ت�رضيح  يف  كمب�ص  وقالت 
هطول  مع  – االإيرانية  العراقية  احلدود  من  القادمة 
لكن  دياىل  يف  جدا  مهم  مائي  مورد  متثل  االمطار 
لالأ�سف 80% منها تذهب هدرا لعدم وجود م�ساريع 

تخزينية كافية ". 
واأ�سافت كمب�ص، اأن "القدرة التخزينية ل �سدي قزانية 
تلك  كمية  مع  التتالئم  وهي  جدا  حم��دودة  ومنديل 
قدرتهما  لزيادة  ال�سّدين  تو�سيع  اإىل  داعية  ال�سيول،  
التخزينية للمياه لال�ستفادة منها يف ارواء م�ساحات 
زراعية اأكرب و�سمان توفري خزين مائي كايف خالل 

موا�سم ال�سيف". 
وت�سهد املناطق ال�رضقية بدياىل تدفق �سيول جارفة 
اإىل  توؤدي  االأمطار،  غزارة  بفعل  ال�ستاء  موا�سم  مع 
غرق مناطق وا�سعة وخا�سة الوديان العميقة، و�سط 

اإهمال حكومي لالهتمام باال�ستغالل االأمثل للمياه. 
يف  البغدادي  لناحية  املحلي  املجل�ص  ع�سو  واعلن 
م�ساحات  جرف   ، العبيدي  حميد  االنبار   حمافظة 
ب�سيول  منازل  ثالثة  وانهيار  الزراعية  االرا�سي  من 

االمطار التي �رضبت الناحية غرب الرمادي 
وقال العبيدي يف ت�رضيح ل�"اجلورنال"، ان "االمطار 
البغدادي  ناحية  مناطق  على  �سقطت  التي  الغزيرة  
عن  ا�سفر  ما  ال�سحراوية  اطرافها  يف  وخ�سو�سا 
�سيول �سديدة ادت اىل جرف م�ساحات من االرا�سي 
الزراعية وانهيار ثالثة منازل دون وقوع �سحايا مع 
قطع الطرق القدمي الرابط بني ق�ساء هيت والبغدادي 

غرب الرمادي".   
تت�ساقط  التي  الغزيرة  االمطار  "�سدة  ان  وا�ساف 
على املناطق الغربية   ادت اىل حدوث �سيول طينية 
اق��رتب��ت م��ن االرا���س��ي ال��زراع��ي��ة وال��ق��وات االمنية 
والدوائر اخلدمية ا�ستنفرت موظفيها لتوفري اخلدمات 

الطارئ الي حادث قد يحدث ". 
وا�سار العبيدي ان "ثالثة قناطر يف املحور اجلنوبي 
رجال  ع��زز  فيما  ال�سيول  ج��راء  انهارت  للبغدادي 
تواجدهم يف  ال��ف��وري  واال���س��ع��اف  امل��دين  ال��دف��اع 
املناطق ال�سكنية لتقدمي اخلدمات يف حال حاجتها 

."
 42 العراق  يف  الزراعية  االأرا���س��ي  م�ساحة  وتبلغ 
للزراعة بحدود 14  اأن املتاح منها  اإال  مليون دومن 
والتي  الدميية  املنطقة  يف  مليون   6 منها  مليون 

يتذبذب اإنتاجها ح�سب كمية االأمطار 
لذلك ي�سهم االإنتاج الزراعي يف حتقيق االأمن الغذائي 
الزراعية  لل�سلع  كمعدل   %30 عن  تزيد  ال  بن�سبة 
عجز  على  املوؤ�رضات  اأكرب  من  يعد  وهذا   ، املختلفة 
االأمن الغذائي وبالتايل اعتماد العراق املتزايد على 
البنية  على  �سلبية  اث��ار  من  يرتكه  وم��ا  اال�سترياد 

االقت�سادية.  

الجورنال – فادية حكمت 

مؤشر البورصة بنسبة الخامس عربيا في احتياط الذهب 
0.16% في آخر جلسات 

الروسية ونفط البصرة يوقعان 
خطة لتطوير حقل غرب القرنة 2

يرفع حجم استيراده من الغاز 
االيراني 

بغداد – اجلورنال :اأعلن املجل�ص العاملي للذهب،  عن ارتفاع احتياطي العامل من 
الذهب يف �سهر ايار احلايل، فيما ا�سار اىل ان العراق حافظ على املرتبة 37 عامليا 
واخلام�سة عربيا من االحتياطيات العاملية .  وقال املجل�ص يف اإح�سائية ن�رضها 
على موقعه اإن "احتياطيات دول العامل من الذهب ارتفعت ل�سهر ايار مبقدار 14 
"الواليات  ان  مبينا  طنا"،  و813  الف   33 لتبلغ  املا�سي  ني�سان  �سهر  عن  طنا 
التي  االحتياطيات  هذه  حيث  من  عامليا  االوىل  املرتبة  حتتل  مازالت  املتحدة 
بلغت 8.133.5 طنا، تليها املانيا ب� 3.372 طنا ".  واأ�ساف املجل�ص ان "العراق 
حافظ على املرتبة 37 عامليا من حيث هذه االحتياطيات من ا�سل 100 دولة 

مدرجة يف االح�ساءات املالية الدولية لالحتياطيات العاملية للذهب ،

بن�سبة  منخف�سًا  تعامالت،  للبور�سة  العام  املوؤ�رض  اأنهى  اجلورنال:   - بغداد 
اال�سبوع  نهاية  اإغالق  مب�ستوى  مقارنة  نقطة،   598.4 م�ستوى  عند   ،%0.16
امل�رضف  اأ�سهم  تقدمها  اأ�سهم،   6 بانخفا�ص  البور�سة  اأداء  وتاأثر  املا�سي. 
واأ�سهم م�رضف  ب� %2.33،  اال�ستثمار  اأ�سهم م�رضف  ب� 4.08%، تاله  التجاري 
بغداد ب� 2.04%. يف املقابل، ارتفعت 8 اأ�سهم، ت�سدرها اأ�سهم املعمورة العقارية 
ب� 4.44%، تاله اأ�سهم م�رضف اخلليج التجاري ب� 4.00%. وبلغ حجم التداوالت 
عدد  بلغ  فيما  دينار.  مليون   551 نحو  بلغت  بقيمة  �سهم،  مليون   688 اليوم 
�سهم، بقيمة بلغت 323  امل�ستثمرين االجانب 432 مليون  اال�سهم املباعة من 

مليون دينار، مع تنفيذ 98 �سفقة على ا�سهم �رضكتني فقط. 

– بغداد وقعت �رضكتي لوك اويل الرو�سية ونفط الب�رضة، االأحد، خطة  اجلورنال 
لتطوير حقل غرب القرنة الثاين والذي �سريفع انتاجية احلقل اىل 800 الف برميل 
للخطة  "وطبقا  اأنه  الرو�سية على موقعها  اويل  لوك  نفطي يوميا. وذكرت �رضكة 
املوقعة ف�سيتم رفع االنتاج من 480 الف برميل يوميا يف عام 2020 اىل 800 
�سيتم من خالل  "حتقيق ذلك  اأن  ".  وا�سافت  الف برميل يوميا يف عام 2025 
حفر اآبار جديدة لالنتاج واحلقن واإن�ساء وت�سغيل مرافق معاجلة النفط والتخزين 
والنقل ومرافق معاجلة الغاز وتوليد الطاقة".    وا�سارت ال�رضكة اإىل اأن "الطرفني 
وب�سبب االتفاقات التي مت التو�سل اليها �ست�سع �رضكة لوك اويل كواحدة من اأكرب 

امل�ستثمرين واأرباب العمل يف العراق يف ال�سنوات القادمة ". 

بغداد – اجلورنال  اأعلن مدير ال�سوؤون الدولية ب�رضكة الغاز الوطنية االيرانية بهزاد 
بابازادة، عن رفع توريد الغاز للعا�سمة العراقية بغداد اىل 14 مليون مرت مكعب 
يوميا قريبا  وقال بابازادة يف ت�رضيح اوردته "فار�ص "  اإن "ايران ت�سخ حاليا 
متو�سط 8.5 اىل 9 مليون مرت مكعب يوميا اىل بغداد مبوجب العقد املربم ال�ساري 
حتى 21 مايو/اأيار 2018، ومن هذا املوعد ف�ساعدا �سيبلغ احلجم التمريري 14 
ايران والعراق، فان املرحلة االوىل  مليون مرت مكعب يوميا"  وبح�سب اتفاق بني 
لت�سدير الغاز اىل حمطتي الكهرباء يف بغداد والب�رضة انطلقت العام املا�سي، بحيث 
الت�سديرية  �سهر"  "نفت  حمطة  من  انبوب  عرب  يوميا  ايران  من  الغاز  بغداد  تورد 

)غرب ايران( 

لوكالعراق
 اويل

العراقانخفاض

بيانات

"أدنوك" تستثمر 165 مليار درهم في التكرير توقعات ببقاء روسيا المصدرة األولى لخامات الطاقة حتى عام 2040
والبتروكيماويات

بنك "بيتكوين" لتحويل القروض عبر اإلنترنت

باأن  الربيطانية   BP برتوليوم    "بريت�ص  �رضكة  تنباأت 
رو�سيا �ستبقى الدولة امل�سدرة االأوىل يف العامل خلامات 
الطاقة حتى عام 2040  .  ووفقا حل�سابات خرباء �رضكة 
احلني  ذلك  حتى  �ستوؤمن  رو�سيا  فاإن  الربيطانية،  النفط 
اخلام  املواد  من  العاملية  ال�سوق  احتياجات  من   5%
ماليني   9 نحو  �ست�سدر  رو�سيا  اأن  اإىل  م�سرية  للطاقة، 
حوايل  �ست�سدره  ما  جمموع  و�سيكون  يوميا  نفط  برميل 
الدرا�سة  واأ�سارت    2049 عام  حتى  برميل  مليار   36

الربيطانية اإىل اأن رو�سيا �سترتاجع اإىل املرتبة الثالثة بعد 
اإنتاج النفط،  الواليات املتحدة االأمريكية وال�سعودية يف 
فيما �ستحافظ على املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة 
مكعب  ق��دم  مليار   72 بحجم  الطبيعي  الغاز  باإنتاج 
ح�سة  انخفا�ص  الدرا�سة  تتوقع   2040 عام  وبحلول 
رو�سيا يف اإنتاج املواد اخلام الطاقة يف ال�سوق العاملية 
الوقت  يف   .2016 ع��ام  يف   10% ب�  مقارنة   ،9% اإىل 
لتتجاوز  املتجددة  الطاقة  موارد  ا�ستهالك  �سينمو  الذي 
والطاقة  الوقود  ميزان  يف  ن�سيبها  و�سيكون   ،7500%
 17 2%، فيما �سي�سبح ن�سيب الربازيل والهند وال�سني 

%  وقال األيك�سي ميلر، رئي�ص �رضكة »غازبروم« الرو�سية 
يف وقت �سابق  اإن �سادرات رو�سيا من الغاز اإىل اأوروبا 
اإىل م�ستوى قيا�سي  املائة  8.1 يف  بن�سبة  زادت  وتركيا 
على   ،2017 يف  مكعب  مرت  مليار   193.9 بلغ  مرتفع 
الرغم من جهود االحتاد االأوروبي خلف�ص االعتماد على 
الطاقة الرو�سية  وحتت قيادة ميلر، وهو حليف مقرب من 
اأكرث  »غازبروم«  تورد  بوتني،  الرو�سي فالدميري  الرئي�ص 
من ثلث كميات الغاز التي يحتاج اإليها االحتاد االأوروبي. 
لكن املفو�سية االأوروبية دعت الدول االأع�ساء يف االحتاد 

اإىل تقلي�ص االعتماد على الطاقة الرو�سية، 

درهم  مليار   165 ا�ستثمار  االإماراتية  اأدنوك  �رضكة  تعتزم   
التعاون مع عدد من ال�رضكاء  5 �سنوات من خالل  على مدى 
اال�سرتاتيجيني لتعزيز مكانة دولة االإمارات كاأحد اأهم املراكز 
امل�ستقات  واإنتاج  التكرير  جمال  يف  املتخ�س�سة  العاملية 

البرتوكيماوية.
اال�سرتاتيجية  من  ج��زءا  اال�ستثماري  الربنامج  ه��ذا  ويعد 
التكرير  يف  عملياتها  لتو�سيع  اأدنوك  تعتمدها  التي  اجلديدة، 
يف  ت�سهم  خارجية  با�ستثمارات  والقيام  والبرتوكيماويات 

�سمان الو�سول اإىل اأ�سواق ذات معدالت منو مرتفعة
التكرير  جم��ال  يف  اجلديدة  "اأدنوك"  ا�سرتاتيجية  وتهدف 
اقت�سادي  وعائد  قيمة  اأق�سى  حتقيق  اإىل  والبرتوكيماويات 
من كل برميل نفط يتم اإنتاجه مبا يعود بالنفع والفائدة على 

دولة االإمارات وي�سهم يف تنويع االقت�ساد
وال�رضاكات  اال�ستثمار  برنامج  خ��الل  من  اأدن���وك  وت�سعى 
اإىل زيادة حجم منتجاتها ذات القيمة العالية،  اال�سرتاتيجية 
القيمة  تعزيز  يف  ُي�سهم  الروي�ص  يف  متكامل  مركز  وتاأ�سي�ص 
عمل  فر�ص  وتوفري  اخلا�ص  القطاع  ومنو  امل�سافة  املحلية 

جديدة
التكرير  جم��ال  يف  �سخمة  حمفظة  حاليا  اأدن���وك  ومتتلك 
 10.5 مبعاجلة  تقوم  �رضكات   8 ت�سم  والبرتوكيماويات 
مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وتنتج هذه ال�رضكات حوايل 
املكررة، وجمموعة من  املنتجات  �سنويًا من  40 مليون طن 

املنتجات االأخرى

ال�سناعي  الروي�ص  وتطوير جممع  تو�سيع  على  اأدنوك  وتعمل 
التحويلية  لل�سناعات  جديدين  جممعني  اإن�ساء  خ��الل  من 
وامل�ستقات البرتوكيماوية، بهدف م�ساعفة طاقته االنتاجية 
 14.4 اإىل   2016 يف  �سنويا  طن  مليون   4.5 من  مرات   3

مليون طن �سنويا بحلول عام 2025
وهناك خطط لزيادة الطاقة التكريرية للمجمع باأكرث من 65 
األف برميل من املكثفات والنفط اخلام   600 اأي نحو  باملئة 
ثالثة  م�سفاة  اإ�سافة  خالل  من   2025 عام  بحلول  يوميا 
مليون   1.5 اإىل  التكريرية  الطاقة  اإجمايل  لي�سل  جديدة، 

برميل يوميًا
من املتوقع اأن توفر ا�سرتاتيجية اأدنوك اجلديدة اأكرث من 15 
األف فر�سة عمل بحلول 2025 واأن ت�ساهم باإ�سافة 1 باملئة 

اإىل الناجت املحلي االإجمايل �سنويا.  

اأ�س�ص االأملاين رادو�سالف األربخت بنكا على االإنرتنت 
مكان  اأي  اإىل  القرو�ص  بتحويل  للعمالء  ي�سمح 
االفرتا�سية  بيتكوين  عملة  با�ستخدام  العامل  يف 
االفرتا�سية  العمالت  "بيتبوند"  من�سة  وت�ستخدم 
املعامالت  �سبكة  نظام  لتفادي  البيتكوين  مثل 
ب�رضعة  العامل  حول  القرو�ص  لنقل  �سويفت  املالية 

وبتكلفة ب�سيطة
وقال األربخت لرويرتز "التحويالت املالية التقليدية 
مكلفة ن�سبيا ب�سبب ر�سوم �سعر �رضف العملة وميكن 
تعمل  بيتبوند  مع  لكن  اأي��ام.  ب�سعة  ت�ستغرق  اأن 
به  املوجود  املكان  عن  م�ستقل  ب�سكل  املدفوعات 
العمالء. وتتم التحويالت عرب االإنرتنت ب�رضعة فائقة 

وبتكاليف منخف�سة
وزاد رواج اخلدمة التي يقدمها األربخت بني العمالء 

منذ اإطالق �رضكته يف عام 2013. ويعمل يف مكتبه 
100 عميل،  12 دولة تدير قرو�ص  24 موظفا من 

ت�سل قيمتها اإىل نحو مليون دوالر �سهريا 
اأ�سحاب  م��ن  ال��ع��م��الء  معظم  اإن  األ��ربخ��ت  وق���ال 
بالقطعة.  العاملني  اأو  ال�سغرية،  امل�����رضوع��ات 
 50 تتجاوز  ال  ن�سبيا  �سغرية  املتداولة  والقرو�ص 
"بيتبوند"  ح�سلت   2016 عام  ويف  دوالر.   األ��ف 
من  العديد  وج��ذب��ت  كبنك  ر�سمي  ترخي�ص  على 
البتكوين  ان  ويذكر  احل��ني.   ذلك  منذ  امل�ستثمرين 
وال   2009 ع��ام  اأن�سئ  رقمي  عمالت  نظام  ه��ي 
يتحكم فيه اأي من البنوك املركزية، اإذ �سهدت العملة 

الرقمية زيادة قيمتها بع�رضة اأمثالها.
 ،2017 وارتفعت قيمة البتكوين ب�سكل الفت خالل 
يناير  يف  دوالرا،   920 تتجاوز  قيمتها  تكن  مل  اإذ 
2017، لكنها و�سلت  يف نهاية العام املا�سي  اإىل 

اأكرث من 20 األف دوالر. 
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  اأفادت بيانات من دائرة االإح�ساءات العامة االأردنية 
 0.23 اإىل  انخف���ص  االأردن  يف  الت�س��خم  مع��دل  اأن 
باملئة يف ابريل ني�س��ان املا�س��ي مقارن��ة مع 0.43 
باملئ��ة يف ال�س��هر ال�س��ابق وتتوقع احلكوم��ة اأن تبلغ 
ن�س��بة الت�س��خم يف اململك��ة للع��ام احل��ايل نحو 1.5 
باملئة. واأ�س��در املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات 
يف �س��لطنة عمان، بيانات اأ�سعار امل�ستهلكني يف �سهر 
فرباير  املا�س��ي، والتي اأظهرت اأن الت�س��خم ال�س��نوي 
بلغ اأدنى م�س��توياته منذ مار�ص 2016.  و�سجل معدل 
التغري ال�س��نوي للت�سخم يف �سلطنة عمان خالل ال�سهر 
نح��و %0.5، مقارنة بنحو %1.1  خالل �س��هر يناير 

املا�سي.  

 انخف�ست قيمة العقارات املباعة يف قطر خالل الربع 
االأول من العام اجلاري بن�سبة %41 اإىل 1.45 مليار 
ري��ال، مقارنة ب���2.5 ملي��ار ريال يف الرب��ع املقابل 
من العام 2017 ، وبن�س��بة %21 على اأ�س��ا�ص �سهري 
واأظه��رت بيانات وزارة التخطيط واالإح�س��اء القطرية 
انخفا���ص ع��دد العق��ارات املباعة خالل الرب��ع االأول 
م��ن الع��ام 2018 اإىل 345 عق��ارا وبن�س��بة 9.7% 
وزي��ادة  املا�س��ي،  الع��ام  م��ن  املقاب��ل  الرب��ع  ع��ن 
ن�س��بتها %4.5 عل��ى اأ�س��ا�ص �س��هري وتراج��ع موؤ�رض 
اأ�س��عار العق��ار يف قط��ر خ��الل الربع االأول م��ن العام 
اجلاري بن�س��بة %10. ومي��ر القطاع العقاري يف قطر 
يف مرحلة ت�سحيح �س��عري على �سوء اختالل معادلة 

العر�ص والطلب ل�سالح االأول  

- قال��ت وكال��ة �س��باأ لالأنب��اء اليمني��ة احلكومية   
االأحد اإن م�س��فاة عدن للتكرير ت�سعى ل�رضاء 150 
األ��ف طن م��ن املنتج��ات النفطية من اأجل ال�س��وق 

املحلية وذلك يف مناق�ستني منف�سلتني
تريد امل�سفاة 30 األف طن من البنزين اخلايل من 
الر�سا�ص ومثلها من الديزل يف املناق�سة االأوىل 
و�سط تدين اإمدادات الوقود ب�سبب احلرب الدائرة يف 

اليمن
وترغب م�س��فاة عدن من خالل املناق�سة الثانية 
يف ���رضاء 60 األف طن من البنزي��ن و30 األف طن 

من زيت التدفئة لتوليد الكهرباء يف عدن
ينبغ��ي تقدمي العرو���ص بال��دوالر االأمريكي واآخر 

موعد لتلقي العرو�ص هو 21 اأيار.  


