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خطوتان تعززان التبادل التجاري بين العراق واالردن 

غرفة  ���ص��ادرات  ان  اح�صائية،  معطيات  ك�صفت 
�صناعة عمان اىل ال�صوق العراقية خالل الثلث االول 

من العام احلايل زادت بن�صبة 7.37 %.
���ص��ادرات  بلغت  االح�صائية  املعطيات  وح�صب 
من  االول  الثلث  خالل  العراقية  ال�صوق  اىل  الغرفة 
العام احلايل 237 مليون دوالر مقابل 172 مليون 

دوالر للفرتة نف�صها من العام املا�صي 2017.
الثانية  املرتبة  ليحتل  العراق  الزيادة  ودفعت هذه 
ل�صادرات  ا�صتقباال  االكرث  الدول  بقائمة  الهند  بعد 
حركة  حت�صن  على  ي��دل  ما  عمان  �صناعة  غرفة 
اعادة فتح منفذ طريبيل  بعد  البلدين  التجارة بني 

احلدودي الذي اغلق لظروف امنية.
يذكر ان �صادرات الغرفة الكلية خالل الثلث االول 
ارتفاعا ن�صبته 9 % حيث  العام احلايل �صهدت  من 
727ر1  نحو  مقابل  دوالرا  مليار  882ر1  �صجلت 
املا�صي  ال��ع��ام  م��ن  نف�صها  للفرتة  دوالر  مليار 

 .2017
 " ان  البياتي  ���ص��امل  االق��ت�����ص��ادي  اخل��ب��ر  وق���ال 
�صعف  و  قوة  اوجه   من   يعاين  االردين  االقت�صاد 
لتفعيل  الزم��ة  حتتية  بنية  يف  بتمتعه  واملتمثلة 
يف  والب�رشية  امل��ادي��ة  اال�صتثمارات  وتوظيف 

االن�صطة االقت�صادية العراقية.
"جوانب  ان  اىل  ل�»اجلورنال«"،  البياتي  وا�صار 
املادية  امل���وارد  مبحدودية  واملتمثلة  ال�صعف 
املتاحة وعجز العوائد املالية املتحققة يف مقابلة 
وانخفا�ض  العام  االن��ف��اق  يف  ال��دول��ة  التزامات 
الرا�صمايل  والرتاكم  اال�صتثمارية  الفر�ض  معدالت 

والتزايد امل�صطرد يف معدالت البطالة والفقر. 
"العراق  بعد عام 2003 بال اي �صناعة  اإن  وقال 
منت  املقابل  يف   ، بامتياز  م�صتوردا  بلدا  وا�صبح 
البلدان   لبقية  والت�صويقية  الت�صديرية  الطاقات  
الدبلوما�صية  العالقات  ان  اىل  ، الفتا  االردن  منها 
العراق  يكون  ان  �صاهمت   البلدين  ب��ني  اجل��ي��دة 
البياتي اىل  �رشيكا جتاريا مهما لالردن".   ولفت 
جلميع  ابوابها  تفتح  للعراق  املقبلة  "املرحلة  ان 
العربية كاالردن  اال�صتثمارات ومنها اال�صتثمارات 
بالتزامن  �صناعية  عديدة  تعاون  مذكرات  وهناك 
مع تنامي قدرة العراق املالية واالقت�صادية باملدى 
التجاريني  ال�رشكاء  تنويع  على  والبعيد  املتو�صط 
من  واخل��دم��ات  ال�صلع  م��ن  ا���ص��ت��رادات��ه  وت��ام��ني 
 ." االردن مناف�صتها  بديلة ال ميتلك  اخرى  منا�صئ 
و قال جتار ونقابيون اأردنيون، اإن اإعادة فتح معرب 
التجارة  بعودة �رشيان  �صي�صمح  احلدودي،  طريبيل 
واأعلن  كامل.  ب�صكل  براً  توقفها  بعد  البلدين  بني 
االأردن والعراق، يف وقت �صابق فتح معرب طريبيل 
اأمام حركة الب�صائع وامل�صافرين بني البلدين، بعد 
اأن بقي مغلقا منذ متوز من العام 2015 . واأ�صافت 
احلكومة االردنية، اأن "اإعادة فتح املعرب الذي جاء 
يف  نوعية  نقلة  �صكل  الدولية،  الطريق  تاأمني  بعد 
م�صتوى العالقات الثنائية بني البلدين، يف خمتلف 

حركة  و�صهل   والتجارية،  االقت�صادية  املجاالت 
تنقل املواطنني والب�صائع يف االجتاهني".

ال�صادرات  حجم  بلغ  ر�صمية،  اإح�صائيات  ووفق 
االأردنية اإىل العراق خالل الن�صف االأول من العام 
مليون   227.5( دي��ن��ار  مليون   161.2 احل��ايل 
دوالر( مقارنة مع 161.1 مليون دينار )161.1 

مليون دوالر( يف الفرتة املناظرة من 2016.
العراق حتى نهاية  االأردن من  وبلغ حجم واردات 
حزيران املا�صي، 595.5 األف دينار )840.5 األف 
دوالر( مقارنة مع 1.7 مليون دينار )2.3 مليون 

دوالر( خالل نف�ض الفرتة من العام املا�صي.

جمعية  رئي�ض  و�صاح  اأب��و  عمر  ق��ال  جهته،  وم��ن 
"حتديات  اإن  )اأه��ل��ي��ة(،  االأردن���ي���ني  امل�����ص��دري��ن 
االأردنيني،  والتجار  ال�صناع  وجه  يف  تقف  كبرة 
خ�صو�صا من كان يتعامل منهم �صابقا مع ال�صوق 
منتجة يف  باأخرى  ب�صائعهم  اإحالل  بعد  العراقية، 
و�صاح  اأبو  وراأى  واإيران".  تركيا  االأخرى مثل  دول 
املرحلة،  ه��ذه  يف  االأردن��ي��ني  املنتجني  "على  اأن 
املنتج  ج��ودة  ب��اأن  العراقيني  امل�صتهلكني  اقناع 
االأردين ما تزال كما كانت عليه قبل اإغالق املعرب". 
و اأبدى تفاوؤله، حيال عودة الثقة للمنتج االأردين يف 
ال�صوق العراقية، "هي عالقة اقت�صادية متتد لعقود، 

لعامني".  املعرب  غلق  كبر  ب�صكل  عليها  يوؤثر  لن 
وبني اأبو و�صاح، اأن العراق كان �صوقا مهما للعديد 
اخل�صار  مثل  الغذائية  كانت  �صواء  املنتجات،  من 
ومعدات  اأج��ه��زة  مثل  ال�صناعية  اأو  وال��ف��واك��ه، 
املكيفات و�صناعات االأملنيوم وغرها.  من جهته، 
اإن  ال�صاحنات،  اأ�صحاب  نقيب  ال��داوود  حممد  قال 
اإىل �صابق عهدها، حتتاج  ال�صاحنات  "عودة حركة 
اإىل مرحلة انتقالية قد ت�صل اإىل 6 اأ�صهر خ�صو�صا 
�صتكون  حاليا  "اأما  الكبرة،  لل�صناعات  بالن�صبة 
احلركة يف الغالب للمنتجات اخلفيفة مثل اخل�صار 
والفواكه". واأ�صار الداوود يف ت�رشيح �صحفي، اإىل 

اأن قرابة 50 �صاحنة اأردنية كانت تعرب اإىل العراق 
 70 اإىل   60 جانب  اإىل  املعرب،  اغالق  قبل  يوميا 
البلدين،  ح��دودي  بني  تفريغها  يتم  كان  �صاحنة 
اإىل  عراقية  �صاحنة   100 نحو  تدخل  كانت  فيما 
كله،  ذل��ك  اإىل  "ي�صاف  وتابع:  ي��وم.  كل  االأردن 
كانت  التي  املختلفة  اجلن�صيات  من  ال�صاحنات 
وتعد  املعرب".  هذا  خالل  من  البلدين  بني  تتنقل 
من  كل  يف  رائجة  ال�صاحنات،  عرب  النقل  مهنة 
االأردن والعراق، بحكم احلدود الربية التي تربطهما 
بعد  اأنها تراجعت  اإال  ال�صعودية و�صوريا،  معا ومع 

اأحداث الثورة يف �صوريا، وغلق "طريبيل".

بغداد – فادية حكمت 

يلغي شرط الكفيل المتقاعد في منح 
القروض الخمسة ماليين دينار

يشتري 100 ألف طن من 
الحنطة االميركية واالسترالية

بتسويق 100 الف طن من الحنطة 
في ذي قار 

 قرار منع استيراد السيارات 
المتضررة سيضر الكسبة

اجلورنال - بغدادقرر م�رشف الرافدين، اإلغاء �رشط الكفيل املتقاعد يف منح 
اجلامعات  يف  الباحثني  واالأ�صاتذة  للطلبة  دينار  ماليني  اخلم�صة  القرو�ض 
يكون  ماليني  اخلم�صة  القر�ض  منح  اإن   امل�رشف،  وقال  واالأهلية  احلكومية 
عرب تقدمي كفيل موظف مدين على املالك الدائم من موظفي دوائر الدولة على 
اال تتجاوز ن�صبة اال�صتقطاع 50 باملئة من راتبه الكلي.  واأو�صح البيان، اأن 
'على طالب القر�ض تقدمي الوثائق امل�صدقة تثبت قيامه بالدرا�صات العليا يف 

اجلامعات، ويتم التاأكد من �صحة �صدورها من قبل امل�رشف'.  

  قال جتار اأوروبيون اإن ال�رشكة العامة لتجارة احلبوب العراقية ا�صرتت 100 
األف طن من القمح ال�صلد )احلنطة( يف مناق�صة اأُغلقت هذا االأ�صبوع. ومن املقرر 
اأن ياأتي نحو 50 األف طن من الواليات املتحدة ومثلها من ا�صرتاليا. وتردد اأن 
ال�صحن  تكاليف  �صامال  للطن  دوالر   319.99 بلغ  االأمريكي  القمح  �رشاء  �صعر 
�رشكة  هو  البائع  الطرف  اأن  املعتقد  ومن  للطن.  دوالر   311.68 واال�صرتايل 
اأيار مع  "املناق�صة  اغلقت يف 14  ايه.دي.ام لتجارة ال�صلع. وقالت رويرتز ان 

�رشيان العرو�ض حتى 20 اأيار، 

اليا�رشي  قار مقداد  الفالحية يف حمافظة ذي  رئي�ض احتاد اجلمعيات  توقع   
ان ت�صل كميات احلبوب امل�صوقة من احلنطة ما يقارب 100 الف طن يف ظل 
و�صفها  والتي  املقبل  حزيران  �صهر  منت�صف  حتى  الت�صويق  عملية  ا�صتمرار 
الت�صويق  كميات  ان  اليا�رشي  وقال  االن  حلد  جيد  ب�صكل  وت�صر  بالناجحة 
�صايلو  بني  توزعت  احلنطة  حبوب  من  طن  الف   58 يقارب  ما  بلغت  احلالية 
من  وكانت  طن  ال��ف   35 النا�رشية  و�صايلو  طن  ال��ف   23 بكمية  الرفاعي 

النوعيات اجليدة  . 

العامة  الهيئة  قرار  التميمي،  ماجدة  النيابية  املالية  اللجنة  ع�صو  و�صفت 
باأنه  البلد  ال�صيارت املت�رشرة اىل  ال�صماح بدخول  للكمارك املت�صمن عدم 
ال�صيارات  هذه  �رشاء  ان   ، �صحفي  بيان  يف  التميمي  وقالت  مفاجئ.  قرار 
ي�صبب �رشراً  القرار  وان �صدور مثل هذا   ، اأ�صهر  ي�صتغرقان ثالثة  و�صحنها 
اأعداد  تواجد  يف  القرار  �صبب   " ان  واأ�صافت   ." الك�صبة  ولفئة  للم�صتوردين 
كبرة من ال�صيارات على اأر�صفة ميناء اأم ق�رش ومازال عدد منها يف عر�ض 

البحر يف طريق و�صولها للميناء ".

توقعاتالرافدين المالية العراق

النيابية

بيانات

الصادرات السنوية للسلع االيرانية تسجل نحو 47 صندوق النقد الدولي يمنح مصر ملياري دوالر 
مليار دوالر 

أسهم أوروبا تسجل أفضل سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2014

اأعلن �صندوق النقد الدويل اأنه تو�صل اإىل اتفاق مع 
قيمتها  جديدة  �رشيحة  على  مبوجبه  حت�صل  م�رش 
مليارا دوالر، يف اإطار قرو�ض من ال�صندوق للقاهرة.
االتفاق  هذا  اإن  بيان  يف  الدولية،  املوؤ�ص�صة  وقالت 

اأن يخ�صع ملوافقة جلنة االإدارة". "يجب 
الدويل  النقد  �صندوق  يف  االإدارة  جلنة  وافقت  واإذا 
على هذه ال�رشيحة اجلديدة، فاإن اإجمايل املبلغ الذي 
قدمه ال�صندوق مل�رش �صيبلغ 8 مليارات حتى االآن، 
مليار   12 بقيمة  كبرة  م�صاعدات  خطة  اإط��ار  يف 

دوالر مت االإعالن عنها يف نوفمرب 2016.
يف  النقد  �صندوق  وفد  قاد  الذي  الل،  �صوبر  وقال 

البالد: "م�رش بداأت جتني ثمار برناجمها لالإ�صالح 
الناحية  من  �صعبا  كان  الذي  الطموح  االقت�صادي 
لتحقيق  �رشورية  كانت  "االإ�صالحات  ال�صيا�صية".. 
ا�صتقرار االقت�صاد وو�صع االأ�ص�ض لنمو قوي وم�صتدام 

�صيح�صن م�صتويات معي�صة جميع امل�رشيني".
اأ�صار ال�صندوق اإىل اأن احلكومة توا�صل تنفيذ  كذلك 
االقت�صاد  حتديث  بهدف  الهيكلية  اإ�صالحاتها 

واال�صتفادة من ازدياد عدد ال�صكان.
جذب  يف  �صت�صهم  االإ�صالحات  "هذه  اإن  الل  وقال 
لت�رشيع  �رشوري  اأمر  وهو  اخلا�صة،  اال�صتثمارات 

النمو مل�صلحة كثرين".
تعهدت  ال��دول��ي��ة،  امل�����ص��اع��دات  خطة  مقابل  ويف 

احلكومة امل�رشية باإجراء اإ�صالحات جذرية.

الدويل،  يف وقت �صابق مل�رش  النقد  ومنح �صندوق 
قر�صا بقيمة 2 مليار دوالر، بعد التاأكد من النتائج 

التي حققها برنامج االإ�صالح االقت�صادي.
ديفيد  ال�صندوق  ع��ام  ملدير  االأول  النائب  وق��ال 
ليبتون، ان "�صندوق النقد الدويل وافقنا على �رشف 
2 مليار دوالر مل�رش بعد ا�صتكمال  ال�رشيحة بقيمة 
والذي  امل�رشي  االقت�صاد  الأداء  الثانية  املراجعة 
"االقت�صاد  ان  اىل  الفتا  مقبوال"،  ا�صتقرارا  يظهر 
املحلي"،  الناجت  اإجمايل  يف  منوا  �صجل  امل�رشي 
يبقى  كما  االعتدال،  نحو  الت�صخم  معدالت  وتتجه 
�صبط االأو�صاع املالية على امل�صار املطلوب، بجانب 
ت�صجيل احتياطات النقد االأجنبي اأعلى معدالتها منذ  

2011

ال�صنة  يف  االيرانية  النفطية  غر  ال�صلع  ���ص��ادرات  �صجلت 
 ،)2018 مار�ض/اآذار   20 انتهت   ( املن�رشمة  الت�صديرية 
واقع 46 مليارا و931 مليون دوالر ارتفاعا عن 43 مليارا 
اأن   ، تقرير  واأو�صح  ال�صابقة.  ال�صنة  و930 مليون دوالر يف 
مت حتقيق 88.5 باملئة من امل�صتوى الت�صديري امل�صتهدف 
يف ال�صنة املن�رشمة والبالغ 55 مليار دوالر. وا�صار التقرير 
املذكورة  الفرتة  يف  الت�صديرية  اال�صواق  اهم  من  اأن  اىل 
اجلنوبية  وكوريا  وال��ع��راق  واالم���ارات  ال�صني  بالرتتيب، 

وتركيا وافغان�صتان والهند وباك�صتان و تايلند واندوني�صيا.
مليار   9.065 بلغت  ال�صني  اىل  ال�صادرات  قيمة  اأن  وذكر 
 6.425 وللعراق  دوالر  مليار   6.764 ولالمارات  دوالر 
 3.991 لرتكيا  دوالر،  مليار   4.38 ولكوريا  دوالر  مليار 
االإيرانية  التجارة  ترويج  منظمة  رئي�ض  وقال  دوالر.  مليار 
اإي��ران  �صادرات  اإن  �صابق،  وقت  يف  خو�رشوتاج،  جمتبى 
 2018 واأذار/مار�ض   2017 اآذار/مار�ض  النفطية بني  غر 
حققت منوا مبقدار 6.5 يف املئة مقارنة بالعام ال�صابق، لكن 
مليارات  �صتة  بحوايل  املتوقع  الرقم  عن  تخلفت  العائدات 

دوالر
غر  االإيرانية  ال�صادرات  اإي��رادات  اإن   ، امل�صوؤول  وا�صاف  
النفطية ال�صنوية كان متوقعا اأن تبلغ 53 مليار دوالر، لكنها 

مل حتقق �صوى 47 مليار دوالر
وقدر تقرير ل�صندوق النقد الدويل ن�رش يف الثامن من اآذار ، اأن 
يبلغ االإجمايل ال�صنوي ل�صادرات اإيران النفطية وغر النفطية 
14 مليار دوالر عن  109 مليارات دوالر، بزيادة  اأكرث من 
ال��واردات  اإجمايل  بلغ  ذاتها،  الفرتة  وخالل  ال�صابق  العام 

االإيرانية 91.5 مليار دوالر اأي بزيادة قدرها 15 يف املئة 
 18 ال�صابق مع حتقيق فائ�ض جتاري قدره  مقارنة بالعام 
مليار دوالر .  وتبلغ توقعات �صندوق النقد الدويل ل�صادرات 
اإيران يف العام املقبل اأكرث من 130 مليار دوالر مع فائ�ض 
جتاري متوقع قدره 27 مليار دوالر  وعزا ال�صندوق ارتفاع 
ال�صادرات وامليزان التجاري االإيراين اإىل زيادة كمية النفط 
ذلك،  ومع  املا�صي  العام  خالل  اأ�صعاره  وارتفاع  امل�صدرة 
والت�صخم  البطالة  ارتفاع معدالت  من  تعاين  البالد  تزال  ال 
ومعدالت منو غر كافية. ويعك�ض انخفا�ض حجم ال�صادرات 
على  واعتمادها  العقوبات  تاأثر  اإي��ران  يف  النفطية  غر 

االأ�صواق املحلية.  

لكنها  انخفا�ض،  على  االأوروبية  االأ�صهم  اأغلقت   
املكا�صب  من  التوايل  على  اأ�صبوع  ثامن  �صجلت 
من  ال��رغ��م  وعلى  الطاقة  اأ�صهم  �صعود  بف�صل 
مناه�صة  اإيطالية  اأح��زاب  تعهد  ب�صاأن  املخاوف 
حكومة  يف  العام  االإن��ف��اق  ب��زي��ادة  للموؤ�ص�صات 
 600 �صتوك�ض  امل��وؤ���رش  واأن��ه��ى  مزمعة.  جديدة 
لكنه  باملئة،   0.3 منخف�صا  اجلل�صة  االأوروب���ي 
يظل قريبا من اأعلى م�صتوياته يف اأكرث من ثالثة 
 0.5 قدرها  زي��ادة  على  االأ�صبوع  وينهي  اأ�صهر 
املوؤ�رش  فيها  ارتفع  التي  ال�صابقة  واملرة  باملئة. 
مايو  يف  كانت  متتالية  اأ�صابيع  لثمانية  �صتوك�ض 
ارتفعت  للعام،  2014. وبعد بداية م�صطربة  اأيار 

اإىل  النفط  اأ�صعار  �صعود  بف�صل  االأوروبية  االأ�صهم 
على  امل�صتثمرين  �صجع  مما  للربميل  دوالرا   80
زيادة انك�صافهم على قطاع الطاقة. وارتفع موؤ�رش 
قطاع النفط والغاز اأكرث من 14 باملئة منذ بداية 
العام، ليقود مكا�صب القطاعات االأوروبية. والتقط 
القطاع اأنفا�صه لتغلق اأ�صهم �رشكات النفط الكربى 
اال�صتقرار  بني  وتوتال  �صل  دات�ض  وروي��ال  اإيني 
املوؤ�رش  لكن  باملئة.   0.5 ن�صبته  وانخفا�ض 
القيا�صي لالأ�صهم االإيطالية عانى جل�صة اأخرى من 
اخل�صائر. وهبط املوؤ�رش 1.5 باملئة يف الوقت الذي 
اتفاقا الإئتالف  اأن  امل�صتثمرين من  يزيد فيه قلق 
قد  للموؤ�ص�صات  مناه�صني  حزبني  بني  حكومي 
يقل�ض االن�صباط املايل يف ثالث اأكرب اقت�صاد يف 
التي  االإيطالية،  البنوك  وت�رشرت  اليورو.  منطقة 

ب�صبب  البالد  يف  ال�صيا�صية  للمخاطر  موؤ�رشا  تعد 
حيازاتها من ال�صندات احلكومية، لينخف�ض موؤ�رش 

القطاع 3.1 باملئة.
تقارير  بف�صل  كبرة  حتركات  اأ�صهم  �صجلت  كما 

نتائج االأعمال.
وهبط �صهم ريت�صمونت 5.2 باملئة بعد اأن حققت 
عن  تقل  �صافية  اأرباحا  الفاخرة  ال�صلع  جمموعة 
التوقعات الأ�صباب من بينها اإعادة �رشاء املخزون.
ودفعت نتائج اأعمال قوية من يوبي �صوفت اأ�صهم 
اأكرب �صانع الألعاب الفيديو يف فرن�صا اإىل م�صتوى 

قيا�صي مع �صعودها 4.47 باملئة.
واأغلق املوؤ�رش فاينن�صال تاميز الربيطاين منخف�صا 
 0.28 االأمل��اين  داك�ض  وامل��وؤ���رش  باملئة   0.12

باملئة واملوؤ�رش كاك الفرن�صي 0.13 باملئة.
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تعافت اأ�صعار الذهب بعد اأن اأثارت التوترات ال�صيا�صية 
يف اإيطالي��ا موج��ة مبيع��ات يف اأ�ص��واق ال�صن��دات يف 
الب��الد ودفع��ت امل�صتثمري��ن اإىل اإلتما���ض االآم��ان يف 
املعدن النفي�ض.وارتف��ع الذهب يف املعامالت الفورية 
0.3 باملئة اإىل 1293.14 دوالر لالأوقية )االأون�صة( 
يف اأواخ��ر جل�ص��ة الت��داول بال�ص��وق االأمريك��ي بعد اأن 
�صج��ل يف اجلل�صة ال�صابقة اأدنى م�صتوى له منذ ال�صابع 

والع�رشين من كانون االأول عند 1285.41 دوالر
لك��ن املعدن النفي�ض ينهي االأ�صب��وع على اأكرب خ�صارة 
اأ�صبوعي��ة منذ اأوائل كانون االأول مع تراجعه حوايل 2 

يف املئة
وارتفعت العقود االأمريكية للذهب ت�صليم حزيران 0.2 

باملئة لتبلغ عند الت�صوية 1291.30 دوالر لالأوقية.

�صجل��ت اللرة الرتكية م�صتوى قيا�صيا منخف�صا جديدا 
اأمام الدوالر، مع ت�رشرها من �صعود العملة االأمريكية 
وا�صتم��رار القل��ق ب�ص��اأن م�صع��ى الرئي���ض رج��ب طيب 

اإردوغان للتاأثر على ال�صيا�صة النقدية.
وهبط��ت الل��رة اإىل 4.5038 مقابل ال��دوالر، مو�صعة 

خ�صائرها هذا العام اإىل حوايل 15%.
والل��رة الرتكي��ة م��ن ب��ني االأ�ص��واأ اأداء ب��ني عم��الت 

االأ�صواق النا�صئة يف الفرتة املنق�صية من 2018 .

 تراجع��ت اأ�صع��ار النف��ط ، لك��ن خ��ام برن��ت �صجل 
�صاد���ض اأ�صبوع على التوايل من املكا�صب، مدعوما 
بهبوط ح��اد يف انتاج فنزويال وطلب عاملي قوي 

وعقوبات اأمريكية مرتقبة على اإيران.
واأنه��ت عقود برن��ت جل�صة الت��داول منخف�صة 79 
�صنت��ا، اأو واح��دا يف املئ��ة، لتبل��غ عن��د الت�صوي��ة 

78.51 دوالر للربميل. 
ويف اجلل�ص��ة ال�صابق��ة قف��ز خام القيا���ض العاملي 
ف��وق 80 دوالرا للربميل للمرة االأوىل منذ نوفمرب 
اأن  م�صتثم��رون  ويتوق��ع   2014 الث��اين  ت�رشي��ن 
ي�صج��ل املزيد م��ن املكا�صب على االأق��ل يف االأجل 

الق�صر، ب�صبب املخاوف ب�صاأن االإمدادات.
وينه��ي برن��ت االأ�صبوع مرتفعا نح��و 1.9 باملئة، 
مو�صع��ا مكا�صبه منذ بداية العام اإىل حوايل 17.5 

باملئة.
وانخف�ص��ت عق��ود خ��ام القيا���ض االأمريكي غرب 
تك�صا���ض الو�صي��ط 21 �صنت��ا، اأو 0.29 يف املئ��ة، 
لتبلغ عند الت�صوية 71.28 دوالر للربميل ومنهية 
االأ�صب��وع على زيادة قدرها 0.9 باملئة، هي ثالث 

مكا�صب اأ�صبوعية على التوايل. 


