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العراق يتكبد خسائر بالمليارات.. والسبب فساد الموانئ
العراق  ان  االثنني،  احلدودية،  املنافذ  هيئة  اعلنت 
فيما  املوانئ،  ف�ساد  ب�سبب  �سهريا  املليارات  يخ�رس 
اكدت وجود نية للتظاهر يف ميناء اأم ق�رس من قبل 

بع�ض التجار وامل�ستوردين 
ان  بيان  يف  العقابي  كاظم  الهيئة  رئي�ض  وق��ال 
"العراق يخ�رس املليارات �سهريًا ب�سبب ف�ساد املوانئ 
"منذ  انه  مبينا  ق�رس"،  اأم  ميناء  منافذ  وباالأخ�ض 
العام  منت�سف  يف  مهامها  املنافذ  هيئة  ت�سلمت  اأن 
باالأعوام  قيا�سًا  املنافذ  اإيرادات  ت�ساعفت  املن�رسم 

التي �سبقت ت�سكيل الهيئة". 
حاالت  على  للق�ساء  حلول  "وجود  العقابي  واك��د 
احلدودية  املنافذ  هيئة  ت�سكيل  خ��ال  من  الف�ساد 
على  وال�سيطرة  واالإ�رسايف  الرقابي  بدورها  املتمثلة 
الدوائر االثنا ع�رس العاملة يف املنافذ احلدودية كافة 
لغر�ض توحيد االدارة"، م�سريال اىل ان "املنافذ لديها 
اج��راءات  مراجعة  مهمتها  والتحري  البحث  �سعبة 
الدوائر العاملة يف املنافذ ويف حال وجود اأي خلل 

يف االر�ساليات يتم اإحالتها اإىل الق�ساء". 
واكد العقابي "وجود نية للتظاهر يف ميناء اأم ق�رس 
اىل  باال�سافة  وامل�ستوردين  التجار  بع�ض  قبل  من 
املخل�سني الكمركيني"، الفتا اىل ان "الغاية من هذه 
املظاهرة هو األغاء وجود هيئة املنافذ احلدودية يف 

املنافذ".
موؤ�س�سة  احلدودية  املنافذ  "هيئة  ان  العقابي  و�سدد 
القوانني  وف��َق  اإلغاءها  الميكن  ورقابية  حكومية 

النافذة".
اأما بخ�سو�ض العجات املت�رسرة فقد ا�سار اىل انه 
فر�ض  توفري  اأجل  من  دخولها  على  املوافقة  "متت 

عمل للمواطنني والعاطلني عن العمل".
اإن   ، بريهي  اأحمد  االقت�سادي  اخلبري  قال  وب��دوره 
بيانات  عرب  توثق  اأن  ينبغي  املوانئ  دوائ��ر  عمل  
املن�ساأ  �سهادة  من  الباد  تدخل  التي  ال�سلع  نوعية 
وال�سهادات ال�سادرة عن �رسكة التاأمني وعن ال�ساحن 

البحري وغري ذلك من اأمور مهمة . 
واأ�ساف اأن "االأهم من ذلك كله هو اأن التدقيق على 
اإي��رادات  جباية  دائ��رة  التعترب  التي  اجلمارك  دائ��رة 
�سامة  على  للحفاظ  حدودية  نقطة  هي  واإمنا  فقط، 
واالأدوي��ة  املغ�سو�سة  االأغذية  من  العراقي  االإن�سان 
ان  على  وامللوثة،  الفا�سدة  الغذائية  وال�سلع  التالفة 

يتم العمل فيها بالتوازي مع املوانىء".  
بالتزامن  تعمل  ان  يجب  "املنافذ  ان  ابريهي   واأكد 
الغ�ّض  تكافح  اأن  اجل  من  املونئ  مع  اجلمارك  مع 
االإن�سان  �سحة  على  وحتافظ  وال�سناعي  التجاري 
ومتنع تزوير املاركات التجارية، اإ�سافة اإىل حتقيق 
كموؤ�س�سة  اأهميتها  يوؤكد  ما  وهو  للدولة،  اإي���رادات 

حكومية ينبغي رفع م�ستوى كفاءتها واإدارتها". 
وتوجيه  الت�سهري  عدم  "�رسورة  على  بريهي  و�سدد 
الدقيقة  املعلومات  ت��ق��دمي  واع��ت��م��اد  االت��ه��ام��ات 
االإ�ساح  اأجل  من  القرارات،  اتخاذ  يف  ت�ساعد  التي 
املالية  االإدارة  مفا�سل  جميع  يف  الف�ساد  ومكافحة 

االقت�سادي  اخلبري  قال  جهته  ومن  العراق".    يف 
عبا�ض اخلالدي، اأن "على احلكومة تفعيل دور املوارد 
الوطني  لاقت�ساد  دعمًا  النفطية  غري  االقت�سادية 
ومن  واخل��ا���ض،  العام  ال�سناعي  القطاع  وتطوير 
ذلك تطوير عمل املنافذ احلدودية. وا�ساف اخلالدي 
ان"عمل املنافذ احلدودية ي�سوبه الف�ساد املايل حيث 
كان هناك اأجهزة �سونار )ك�سف وتدقيق( تعمل على 
هذا  لكن  دقيق،  ب�سكل  وح�سابها  الب�سائع  اإدخ��ال 
االأمر مل يدم حيث اأقدم عدد من املوظفني على تعطيل 
هذه االأجهزة لغر�ض اعتماد احل�ساب اليدوي لت�سهيل 
التاعب يف احل�سابات وو�سع حموالت  الف�ساد عرب 

تناول  و  املنافذ".   من  متر  التي  تلك  من  كثريا  اأقل 
يف  اال�سرتاتيجية  والدرا�سات  للبحوث  الروابط  مركز 
وزارة  يف  م�سدر   ان    ،" "اجلورنال  ترجمنه  تقرير 
احتيال  عمليات  وجود  عن  ك�سف  العراقية،  املالية 
وف�ساد مايل، على نطاق وا�سع يف املنافذ احلدودية 
ايران،  جم��اورة:  بلدان  �ستة  مع  املت�سلة  العراقية، 
 13 عرب  وتركيا،  �سوريا  االردن،  الكويت،  ال�سعودية، 
منها،  منافذ   4 اغ��اق  مت  حني  يف  حدوديا،  منفذا 

ب�سبب الو�سع االمني الغري م�ستقر.
الر�سمية  اجل��ه��ات  حم��اول��ة  م��ن  بالرغم  ان��ه  وب��ني 
اال  الدولية،  املنافذ  الف�ساد  م�ساكل  اىل  لالتفات 

االحتيال  بعمليات  م�ستمرا  الزال  الب�رسة  ميناء  ان 
والتهريب،اذ  يعود �سبب ذلك اىل عدم �سيطرة اجلهات 
امليناء،  وعمال  م��دراء  على  الب�رسة،  يف  الر�سمية 

وتقاريرعوائده الربحية
والت�سدير  اال�سترياد  عمليات  ارب��اح  ان  اىل  وا�سار 
التي  العامة،  امليزانية  من  ال�%3  ن�سبتها  تتجاوز  ال 
ب�سبب   .%97 بن�سبة  العراقي  النفط  ارباح  تت�سدرها 
اكرث  قانونية،  غري  اعمال  يف  املنافذ  هذه  ا�ستعمال 
والت�سدير  اال�سترياد  عمليات  يف  ا�ستخدامها  من 

احلكومية. 
يف حني اكد امل�سدر الر�سمي وجوب تدخل العبادي 

ا�سخا�ض  لوجود  الف�ساد،  ازمة  حلل  �سخ�سي  ب�سكل 
مدعومني �سيا�سيا من االحزاب الربملانية، واجلهات 
القبائلية،  ال�سلطات  اىل  باال�سافة  احلكومية، 
اجلمارك:  مديريات  عموم  يف  �سيا�ستهم  فار�سني 
الغربية،  ال�سمالية،  الو�سطى،  مديرية جمرك املنطقة 

واجلنوبية، باال�سافة اىل تفارعاتها
الب�رسة  م��واينء  ف�ساد  على  ال�سوء  التقرير  وي�سلط 
البحرية، يف حني ك�سفت التقارير املالية ان االرباح 
دينار  مليون   600 هي  الواحد  للميناء  ال�سهرية 
البالغ  وج��وده،  املفرت�ض  املبلغ  عن  بدال  عراقي، 

اربعة مليارات دينار عراقي يوميا. 

الجورنال – فادية حكمت 

بغداد  تتصدر المحافظات في انتاج 
البرتقال لعام 2018 

تعلن انجاز أكثر من 12 الف 
وحدة سكنية في بسماية

يكشف عدد القروض الممنوحة 
بمختلف انواعها خالل اذار الماضي

العراق تنقل 108.6 ألف مسافر 
بالربع األول

 اأعلن اجلهاز املركزي لاح�ساء، اأن بغداد احتلت املرتبة االوىل على العراق يف 
اقليم  اأن االح�ساء مل ي�سمل  الربتقال خال عام 2018، م�سرية اىل  انتاج  كمية 
مديرية  وقالت  فيها.  االمنية  االو�ساع  ب�سبب  املحافظات  وبع�ض  كرد�ستان 
االح�ساء الزراعي التابع للجهاز يف تقرير له ، اإن "العا�سمة بغداد احتلت املرتبة 
تليها  اكرث من 3500 طن  لعام 2018 وبواقع  الربتقال  انتاج  االوىل يف كمية 
حمافظة دياىل وبواقع ما يقارب من 2000 طن، تليها وا�سط وبواقع 1500 طن".
واأ�ساف التقرير اأن "بغداد احتلت اي�سا املرتبة االوىل بانتاج النارجن ومبقدار ما 
يقارب من 600 طن تليها حمافظة دياىل وبواقع 400 طن تليها وا�سط وبواقع 

350 طنا"، 

اأعلنت وزارة االعمار واال�سكان والبلديات واال�سغال العامة ، االثنني، عن اجناز 
اأكرث من 12 الف وحدة �سكنية يف م�رسوع ب�سماية ال�سكني. وذكر بيان للوزارة ، 
اأن " دائرة املباين العامة وبالتن�سيق مع املركز الوطني لا�ست�سارات الهند�سية 
التابعتني للوزارة اجنزت 12480 وحدة �سكنية �سمن م�رسوع ب�سماية ال�سكني". 
ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  واكرب  ا�سخم  من  يعد  امل�رسوع   " اأن  البيان،  واأ�ساف 
مبوا�سفات  ميتاز  امل�رسوع  لكون  وذلك  االو�سط  وال�رسق  العراق  يف  ال�سكنية 
تبلغ  حيث  احلديث  البناء  يف  العاملية  املوا�سفات  ي�ساهي  عالية  وتقنيات 
التحتية  البنى  م�ساحة امل�رسوع حوايل ) 18،300،000(م2 مع كافة خدمات 

ا�سافة اىل مدار�ض وم�ست�سفيات و رو�سات اطفال وم�ستو�سفات".

 اعلن م�رسف الرافدين عن اجناز ومنح القرو�ض بكافة انواعها للمواطنني خال 
"ح�سيلة  ان  لها،  بيان  يف  للم�رسف  االعامي  املكتب  وقال  املا�سي  اذار  �سهر 
القرو�ض التي مت منحها للمواطنني يف اذار املا�سي متثلت مبنح قرو�ض البناء الذي 
بلغ  ار�ض التقل م�ساحتها عن 50 مرت وقد  حدد بخم�سني مليون دينار يف قطعة 
ال�سغرية  امل�ساريع  "قرو�ض  ان  وا�ساف  معاملة".     )236( املنح  معامات  عدد 
البالغة 15 مليون دينار حيث مت منح )345( معاملة ".   وا�سار البيان اىل انه "مت 
اقرا�ض املواطنني الراغبني ب�رساء �سقق ب�سماية ال�سكني اذ مت منح )146( معاملة 
للمواطنني، كما مت منح قرو�ض التمويل والبحوث العلمية اىل )47( معاملة وقرو�ض 
ال�سيارات بلغ ) 24 ( مقرت�ض باالإ�سافة اىل ذلك مت منح قرو�ض لقطاعات اأخرى" . 

العام  من  االأول  الربع  خال  م�سافر،  األف   108.63 نحو  العراق  حديد  �سكك  نقلت 
اجلاري .  واأ�سار مدير ال�رسكة العامة ل�سكك حديد العراق، �سام �سلوم ،يف بيان، اإىل 

اإن القطارات تنطلق من بغداد والب�رسة بواقع رحلتني يوميًا 
من  االأول  الربع  دينار يف  مليار  بلغت 1.68  اإيرادات  العراق،  �سكك حديد  وحققت 
العام اجلاري وبلغت االإيرادات 4.39 مليار دينار بنهاية عام 2017، من خال نقل 
وبالعك�ض،  الب�رسة  اإىل حمطة  ببغداد  املركزية  األف م�سافر، من املحطة   435.41

مرورا باملناطق اجلنوبية )النا�رسية، ال�سماوة، الديوانية، احللة(
يف  املانحني  مبوؤمتر  دوالر  مليار  ب�30  حديدية  �سكك  م�رسوعات  العراق  وطرح 

الكويت خال فرباير املا�سي

الرافدينالعراق سكك االعمار

حديد

بيانات

 فيزا: إنفاق المستهلكين البريطانيين يواصل مصر : نتوقع انتاج 6.5مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز نهاية 2018
تراجعه في نيسان

اسعار نفط اوبك تسجل اعلى 74 دوالر للبرميل الواحد

البرتول امل�رسي، طارق املا، على هام�ض   قال وزير 
ملتقى اأدنوك لا�ستثمار يف التكرير والبرتوكيماويات، 
اإي�سال  املحروقات هو  الدعم عن  رفع  الهدف من  باأن 
املبالغ  يف  الفارق  اأن  اإىل  م�سريا  م�ستحقيه،  اإىل  الدعم 
التي كانت مو�سوعة يف قيمة تلك املنتجات �ست�ستخدم 
اأن ي�سل  الوزير  االجتماعية وتوقع  برامج احلماية  يف 
قدم  مليارات   6.5 اإىل  الطبيعي  الغاز  من  باده  اإنتاج 
هذا  اأن  اإىل  م�سرياً  احلايل،  العام  بنهاية  يوميًا  مكعب 

االأمر �سيحقق مل�رس االإكتفاء الذاتي واأكد باأنه مت حتديد 
11 �رسكة من امللف التابع لقطاع البرتول، لطرحها يف 
�ست�سجع  اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  م�سرياً  املحلية،  البور�سة 
�ست�ستخدم  الطروحات  هذه  عوائد  واأن  امل�ستثمرين، 

للدخول يف �رساكة اأو بناء م�سانع جديدة.
حتقيق  تتوقع  م�رس  اإن  امل�رسية  البرتول  وزارة  قالت 
املالية  بال�سنة  الطبيعي  ال��غ��از  اإن��ت��اج  يف  فائ�ض 
2019-2018 وت�ستهدف زيادة اإنتاجها اإىل 5.342 
احل��ايل  امل���ايل  ال��ع��ام  يف  يوميا  مكعبة  ق��دم  مليار 
2018-2017     وكان اإنتاج م�رس من الغاز الطبيعي 

يوميا يف -2016 قدم مكعبة  مليارات   4.469 نحو 
2017 وتوقعت الوزارة اأن يرتفع يف 2018-2019 
بيانات  6.940 مليار قدم مكعبة يوميا. وبح�سب  اإىل 
قدمتها وزارة البرتول اإىل جلنة الطاقة مبجل�ض النواب 
امل�رسي فمن املتوقع حتقيق االكتفاء الذاتي من الغاز 
2019-2018.  وقالت  ال�سنة املالية  الطبيعي خال 
اال�ستهاك  عن  االإنتاج  يزيد  اأن  املتوقع  من  ال��وزارة  
حيث  يوميا  الغاز  من  مكعبة  قدم  مليون   556 بنحو 
6.384 مليار قدم  �سيبلغ ا�ستهاك م�رس خالها نحو 

مكعب من الغاز.

اأن  االثنني،   ، الدفع  لبطاقات  فيزا  بيانات من �رسكة  اأظهرت 
يف  املا�سي  ال�سهر  اإنفاقهم  قل�سوا  الربيطانيني  امل�ستهلكني 
التعايف  يواجه �سعوبات يف  االقت�ساد  اأن  على  موؤ�رس جديد 

من ال�سعف الذي اأمل به يف الربع االأول من العام
ني�سان  يف  باملئة  اثنني  انخف�ض  االإن��ف��اق  اإن  فيزا  وقالت 
و�سجل  احل�سبان.  يف  الت�سخم  اأخذ  بعد  عام  قبل  به  مقارنة 
اأ�سد  اأح��د  وه��و  اآذار  يف  ذاتها  بالن�سبة  انخفا�سا  االإن��ف��اق 

االنخفا�سات يف االأعوام اخلم�سة االأخرية
وترية  ت�سارعت  فقد  ني�سان  حتى  الثاثة  لاأ�سهر  وبالن�سبة 
1.6 باملئة مقارنة  الهبوط  اإذ بلغت ن�سبة  االإنفاق  انخفا�ض 
اأ�سا�ض معدل يف �سوء العوامل  باالأ�سهر الثاثة ال�سابقة على 
املو�سمية. ويف اآذار انخف�ض االإنفاق بن�سبة 1.3 باملئة على 

اأ�سا�ض مماثل.
وقال بنك اإجنلرتا املركزي االأ�سبوع املا�سي اإن تباطوؤ النمو 
االقت�سادي يف الربع االأول اإىل 0.1 باملئة فقط هو اأمر موؤقت 
على االأرجح ت�سبب فيه طق�ض بارد غري معتد. لكن البنك اأ�سار 
اأي�سا اإىل انخفا�ض اإنفاق امل�ستهلكني وتراجع �سوق العقارات 

كموؤ�رسين حمتملني على تباطوؤ اأكرث ا�ستدامة.
اإىل  بالنظر  امل�ستهلكني مفاجئ  اإنفاق  اإن �سعف  فيزا  وقالت 

تباطوؤ الت�سخم وزيادة منو االأجور.
على  الثالث  لل�سهر  الربيطانيني  امل�ستهلكني  اإنفاق  وتراجع 
0.8 يف املئة مع ثبات االأ�سعار يف  التوايل يف  متوز بن�سبة 

ال�سهر املا�سي مقارنة مع متوز 2016
البالغة  حزيران  يونيو  يف  مثيلتها  عن  الهبوط  وترية  وتزيد 

اأطول  اأيار ما ميثل  اأي�سا يف مايو  0.2 يف املئة بعد تراجع 
موجة هبوط منذ فرباير �سباط 2013 حني كان االقت�ساد ال 

يزال ه�سًا ويكافح للتعايف من االأزمة املالية
اأطول  م�سجًا  الربيطانيني  امل�ستهلكني  اإنفاق  تراجع  وجاء 
اأخر  موؤ�رس  يف  �سنوات  اأرب��ع  على  يزيد  فيما  هبوط  موجة 
الت�سويت على قرار االن�سحاب من االحتاد  على امتداد تاأثري 
انكلرتا  بنك  خف�ض  املا�سي،  االأ�سبوع  ويف  لاأ�رس  االأوروب��ي 
توقعاته للنمو االقت�سادي للعامني اجلاري واملقبل مبا يرجع 
جزئيا اإىل زيادة االأجور بوترية اأبطاأ من التوقعات وتوقعات 

اأ�سعف الإنفاق ال�رس مقارنة بقطاعات االقت�ساد االأخرى. 

االأوبك  "اوبك"، االثنني، ان �سعر �سلة  اعلنت منظمة 
اليومي �سجلت اكرث من 74 دوالر للربميل الواحد.

من  اأوب��ك  �سلة  "�سعر  ان  بيان  يف  املنظمة  وقالت 
دوالر   74.42 �سجل  للخام  برميل  ع�رس  اأرب��ع��ة 

للربميل الواحد".
وا�سافت املنظمة ان "ال�سعر انخف�ض قليا عن اليوم 
حل�سابات  وفقا  دوالر،   70.46 بلغ  ال��ذي  ال�سابق 

اأمانة اأوبك".
)اأوبك(  للنفط  امل�سدرة  الدول  منظمة  �سلة  وتتاألف 
)اجلزائر(،  ال�سحراء  مزيج  يلي:  ما  من  املرجعية 
وزافريو  )اإك��وادور(،  واأورينت  )اأنغوال(،  وجريا�سول 
واإيران  )غابون(،  ليت  ورابي  اال�ستوائية(،  )غينيا 
اإك�سبورت  الكويت  )العراق(،  ليت  الب�رسة  اإي��ران(، 
)نيجرييا(،  )ليبيا(، بوين اليت  �سيدر  اإ�ض  )الكويت(، 

العربية  العربي )اململكة  ال�سوء  قطر مارين )قطر(، 
املتحدة(  العربية  )االإم��ارات  موربان  ال�سعودية(، 
اأن  اأوب��ك  اأعلنتها  اأرق��ام  وتفيد  )فنزويا(.   ومريي 
تقريبا،  انتهت  قد  العاملي  النفطي  املعرو�ض  تخمة 
خف�ض  اتفاق  اإىل  منه  جانب  يف  يرجع  ما  وه��و 
كانون  يناير  منذ  املنظمة  تقوده  الذي  االإم��دادات 
الثاين 2017 والزيادة ال�رسيعة يف الطلب العاملي.
خمزونات  اإن  االثنني  يوم  تقرير  يف  اأوب��ك  وقالت 
اآذار  مار�ض  يف  تراجعت  املتقدمة  الدول  يف  النفط 
اإىل م�ستوى يزيد ت�سعة مايني برميل فوق متو�سط 
اخلم�ض �سنوات. كانت املخزونات تزيد 340 مليون 
الثاين  كانون  يناير  يف  املتو�سط  ذلك  فوق  برميل 
2017.  وقالت املنظمة ”تقف اأوبك، كداأبها دائما، 
على اأهبة اال�ستعداد لدعم ا�ستقرار �سوق النفط، جنبا 
اإىل جنب مع الدول املنتجة للنفط غري االأع�ساء يف 

املنظمة وامل�ساركة يف اإعان التعاون“.
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يتج��ه الي��ورو لتحقي��ق مكا�س��ب للي��وم الثال��ث عل��ى 
التوايل، االثنني اإذ �ساعد �سعف الدوالر العملة املوحدة 
على تعوي�ض اخل�سائر مع ا�ستمرار مراقبة امل�ستثمرين 

بعني احلذر لاأحداث ال�سيا�سية يف اإيطاليا.
وارتف��ع اليورو 0.3 باملئة اإىل 1.1972 دوالر بعدما 
ن��زل االأ�س��بوع املا�س��ي اإىل 1.1823 دوالر وهو اأقل 

م�ستوى منذ 22 دي�سمرب كانون االأول.
ووا�س��ل الدوالر تراجعه من اأعلى م�س��توى يف 2018 
الذي �سجله االأ�سبوع املا�سي مع اإقبال متعاملني على 
جني اأرباح املكا�س��ب التي حتققت يف موجة ال�س��عود 
االأخ��رية بف�س��ل ات�س��اع الفج��وة ب��ني اأ�س��عار الفائدة 

ل�سالح الواليات املتحدة.

تراجعت اللرية الرتكية مقابل الدوالر ،االثنني لتت�رسر 
م��رة اأخرى م��ن قلق امل�س��تثمرين ب�س��اأن ق��درة البنك 
املرك��زي على كبح معدل ت�س��خم يف خان��ة الع�رسات 
وبع��د اأن اأظهرت البيان��ات عجزا يف ميزان املعامات 
اجلاري��ة اأكرب م��ن املتوقع يف اآذار. ونزل��ت اللرية 12 
باملئة هذا العام حتت �سغط �سكوك امل�ستثمرين ب�ساأن 
م��ا اإذا كان البن��ك املرك��زي �س��يلبي توقعات ال�س��وق 
ل�سيا�سة نقدية اأكرث ت�سددا اإىل جانب حالة عدم التيقن 
ال�سيا�س��ي قب��ل انتخاب��ات مبك��رة يف 24 حزيران. و 
ارتفع��ت اللرية اإىل 4.3270 مقاب��ل العملة االأمريكية 
انخفا�س��ا م��ن 4.0388 يوم اجلمعة ولك��ن اأعلى من 
املبك��ر  ال�س��باح  امل�س��جل يف  املنخف���ض  امل�س��توى 
عند 4.3502. ويف االأ�س��بوع املا�س��ي �س��جلت اللرية 
م�ستوى منخف�سا قيا�سيا عند 4.3780. وعجز ميزان 
املعامات اجلارية مثار قلق رئي�سي للم�ستثمرين لكن 
ال�س��وق مل تب��د رد فعل يذكر على ات�س��اعه اإىل 4.812 
مليار دوالر يف  اآذار من 4.5 مليار قبل �سهر متجاوزا 

توقعات عند 4.125 مليار. 

�س��جل الذهب ، االثنني ارتفاع��ا مع تراجع الدوالر 
ع��ن ذروت��ه يف 2018 بع��د اأن اأظه��رت بيان��ات 
االأ�س��بوع املا�س��ي تراج��ع الت�س��خم يف الواليات 
املتحدة لت�س��لط ال�س��وء على احتمال رفع اأ�س��عار 
الفائ��دة االأمريكي��ة م��رات اأق��ل عم��ا كان متوقعا 
ه��ذا العام. وارتفع املع��دن النفي�ض يف التعامات 
الفورية 0.2 باملئة اإىل 1320.52 دوالر لاأوقية 
)االأون�س��ة( بع��د اأن الم���ض 1325.96 دوالر يوم 

اجلمعة وهو اأعلى م�ستوى له منذ 26 ني�سان. 
ومل يط��راأ تغي��ري عل��ى العق��ود االأمريكي��ة االآجل��ة 

للذهب عند 1320.70 دوالر.


