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 جشع التجار يضع المواطن تحت مقصلة ارتفاع االسعار في رمضان 

 ي�سهد  �سهر رم�سان اإقباًل على الأ�سواق، من قبل  
املواطن والذي يتعلق بذهنه  باأنه �سهر الت�سوق، 
رم�سان  قبل  �سواًءا  ال�رشاء  يف  البع�ض  وي�رشف 
اأو خالله يف �رشاء حاجات خمتلفة تفوق قدرته 

ال�رشائية اأو حاجته احلقيقية.
زي��ادة  ت�سهد  العا�سمة  وا���س��واق  متاجر  ولعل 
اأثناء ال�سيام والتي  باملقدرة ال�رشائية للمواطن 
تنتج عنها �رشاء  لل�سلًع  الكثرية غري ال�رشورية، 
اأو اأنه �رشاءا لالأ�سياء التي  تفوق حاجته احلقيقية 

بحيث يكون م�سري هذه الزيادة اإىل القمامة.
حارث  وال�ستثمار  القت�ساد  حلنة  ع�سو  وقال 
ال�سعار  ارت��ف��اع  :اإن  ل�"اجلورنال"   احل��ارث��ي 
التجار  ج�سع  ب�سبب  رم�سان  �سهر  يف  وقفزتها 
الن�سانية  التعاليم  واهمالهم  وامل�ستوردين 
والدينية ، مبينا ان على احلكومة ان توؤدي دورا 
حقيقيا يف فر�ض وال�سيطرة على ال�سعار ومنع 
ارتفاعها يف ال�سهر الف�سيل او اي منا�سبة اخرى

يف  التجار  تدعم  ان  احلكومة  على  واأ�ساف" 
ثم  ومن  ال�رشائب  لن�سب  تقليل  هناك  يكون  ان 
وو�سولها  زيادتها  وعدم  ال�سعار  خف�ض  تدعم 
ان  اىل  م�سريا   ، مدعومة  با�سعار  امل�ستهلك  اىل 
وجود  وعدم  الع�سوائي  ال�سترياد  على  النفتاح 
القوانني  �سعف  ب�سبب  لال�سعار  حقيقية  مراقبة 
ال�سلطة  قبل  م��ن  وتنفيذها  تفعيلها  وع���دم 
معاجلة  ميكنها  ل  التي  والت�رشيعية  التنفيذية 
امل�ساكل القت�سادية من دون ال�سلطة التنفيذية. 
�سي�سهد  القريب  "امل�ستقبل  ان   احلارثي  وتابع 
القت�سادية  اللجان  لكون  القوانني  ت�رشيع 
القوانني  على  اهتماماتها  ت�سب  كانت  النيابية 
امل�����س��ت��ث��م��رة وامل��ق��اول��ني وق���وان���ني ���رشك��ات 
هذه  وبانتهاء  واملحلية  الجنبية  ال�ستثمار 
واملنظمة  املفعلة  بالقوانني  �سنبداأ  املرحلة 
لل�سوق املحلية".  قالت ع�سو اللجنة القت�سادية 
جنيبة جنيب اإن بع�ض �سعاف النفو�ض يحاولون 
ا�ستغالل النا�ض يف �سهر رم�سان، من خالل رفع 
اأ�سعار املواد التي ت�ستخدمها الأ�رشة خالل ال�سهر 
من  وغريها  والطحني  العد�ض  واأبرزها  الكرمي، 
املواد  اأ�سعار  رفع  اأن  موؤكدة   ، ال�رشورية  املواد 

الغذائية خالل رم�سان يعّد �سحتا
الذين  معاقبة  ����رشورة  على  جنيب  و���س��ددت 
كاهل  ويرهقون  امل��واد  اأ�سعار  برفع  يقومون 
احلكومة  مطالبة  رم�سان،  يف  الب�سيط  املواطن 
�سواء  املتخ�س�سة،  الرقابية  اللجان  ب�”تفعيل 
ومعاقبة  التجارة،  اأو  الداخلية  وزارة  قبل  من 
ابو  ق��ال  جهته  وم��ن  امل��واط��ن��ني   ي�ستغل  م��ن 
بغداد،  يف  م��ارك��ت  �سوبر  �ساحب  ه��و  ح�سني 
جيدة  ت�رشيف  ي�سهدحركة  رم�سان  "�سهر  ان 
خالل  العائلة  حتتاجها  التي  والب�سائع  لل�سلع 
ل�"اجلورنال  ابو ح�سني  وا�ساف  الف�سيل.  ال�سهر 
"،  اأن الزبائن كثرياً ما ي�ساألون عن الب�سائع من 

الدول ال�سالمية كاللحوم والدجاج كاملنتجات 
اللبان  يخ�ض  فيما  وحتى  والإيرانية،  الرتكية 
والب�سكويت  املختلفة  والع�سائر  والج��ب��ان 
وغريها من الالزم التي تدخل يف اعداد الطعام 
، م�ستدركًا: "اإل اأن غالء اأثمان الب�سائع الأخرى 

يجعل الب�ساعة الإيرانية الأكرث رواجًا". 
ا�سعارها  يف  ارتفاعا  ت�سهد  "احلبوب  اأن  اكد  و 
لزيادة  نظًرا  والعد�ض  كالأرز  رم�سان،  �سهر  يف 

الطلب عليها ب�سكل كبري يف ال�سهر الف�سيل ". 
اإن  وبدوره قال اخلبري القت�سادي حممد يحيى 
النفقات  لرت�سيد  جيدة  فر�سة  ميثل  "رم�سان 
الرت�سيد  على  حت�ض  ال�سيام  فري�سة  اأن  ع��دا 
جاء  كما  وال�رشاب  الطعام  يف  الإ���رشاف  وعدم 
للطعام  ثلث  بتخ�سي�ض  ال�رشيف  احلديث  يف 
يحيى  وا�ساف  للنف�ض".   وثلث  لل�رشاب  وثلث 

وبالأخ�ض  النفقات  "تر�سيد  ان   ،" ل�"اجلورنال 
ال�رشاء  خالل  من  يكون  املحدود،  الدخل  لذوي 
ال�سلع  اأنواع  بني  واملفا�سلة  احلاجة،  قدر  على 
الثمن  غالية  م�ستوردة  �سلعة  هناك  كان  ف��اإذا 
ال�سنع ورخي�سة فالأف�سل �رشاء  واأخرى حملية 
جيدة،  وجودتها  اأق��ل  �سعرها  م��ادام  املحلية 
من  وامل�����رشوب��ات  الأط��ع��م��ة  ����رشاء  ميكن  كما 
باأ�سعار خمف�سة كاجلمعيات  تبيع  التي  املراكز 
ماي�سمى  او  ال�ستهالكية  واملوؤ�س�سات  التعاونية 
ب�سوق اجلملة  وتابع انه "ليجوز مقارنة الأداء 
مقتدرة  عائلة  ب���اأداء  ما  لعائلة  ال�ستهالكي 
مادًيا، فكل عائلة ت�سرتي ح�سب حالتها املادية 
اأي  تخزين  عدم  اىل  لفتا    ، ال�رشائية  وقدرتها 
مرتفعة  تكون  الأ�سعار  لأن  الأطعمة  من  نوع 
الطلب  تزايد  ب�سبب  رم�سان  يف  طبيعتها  بحال 

مايثقل كاهل العائلة"   ومن جهته قال اخلبري 
“ارتفاع  اإن  علي   حممد  �رشغام  القت�سادي 
اأ�سعار املواد الغذائية يف رم�سان اأ�سبح ظاهرة 
م�ستمرة، لي�ض يف العراق وحده، واإمنا يف جميع 
الدول العربية تقريبا ، عاداً اأن احلل الوحيد لهذه 
الظاهرة، يكمن بتدخل احلكومة وفر�ض ت�سعرية 
لبيعها  منافذ  وايجاد  الغذائية،  وامل��واد  لل�سلع 
باأ�سعار مدعومة تك�رش احتكار التجار"   ويو�سح 
ق��درة  ع��دم  ب�سبب  يحدث  "الرتفاع  اأن  علي 
اإج��راءات حتد منه، وغياب  اتخاذ  احلكومة على 
ا�سرتاتيجية اقت�سادية مدرو�سة لل�سوق العراقية"  
ال�سورجة  وخا�سة  العراقية،  الأ���س��واق  وت�سهد 
املنتجات  ���رشاء  على  كبريا  اإق��ب��ال  وجميلة، 
الغذائية مع قرب �سهر رم�سان، ي�ساحبه ارتفاع 

اأي�سا يف اأ�سعار هذه املنتجات  .  

الرئي�سية  الغذائية  امل��واد  ا�سعار  ارتفاع  واث��ار 
)الرز، العد�ض، الزيت(، يف بع�ض املناطق  ردود 
وا�سحاب  املواطنني  بع�ض  قبل  �سلبية من  فعل 

املحال التجارية .  
وعلل بع�ض ا�سحاب املحال وال�سواق التجارية 
�سبب ارتفاع ال�سعار اىل قلة املواد الغذائية يف 
املخازن وحمالت البيع باجلملة، حيث قال امري 
الغذائية  املواد  لبيع  ا�سواق  �ساحب  وهو  ا�سعد 
ان "هناك �سحة يف املواد الغذائية وخا�سة الرز 
والعد�ض والزيت، ورمبا هي خطة احتكارية من 
قبل التجار من اجل رفع القيمة ال�رشائية للمواد 
الغذائية بالتزامن مع قرب حلول �سهر رم�سان". 
يف  الرئي�سية  الغذائية  امل��واد  ا�سعار  وارتفعت 
مع  بالتزامن  وذلك  العراقية،  التجارية  ال�سواق 

حلول ال�سهر  الف�سيل ". 

بغداد – فادية حكمت 

   تدعو الى ترشيد إستهالك الماء 
الصافي

تمنح 70 اجازة تصدير و9944 
استيراد خالل نيسان الماضي

يصرف الدفعة الخامسة من سلف 
موظفي التربية

تنفي مبادلة خام كركوك مع ايران 

اجلورنال - بغداد   دعت امانة بغداد، الثالثاء �سكانها اىل تر�سيد اإ�ستهالك املاء 
ال�سايف وعدم التجاوز على اخلطوط الناقلة . وذكرت مديرية العالقات والعالم 
وتقنني  تر�سيد  �رشورة  اىل  املواطنني  بجميع  تهيب  بغداد  امانة   " ان  بيان  يف 
اإ�ستعمال املاء ال�سايف وفقًا للحاجة الفعلية وجتنب هدره لغرا�ض �سقي احلدائق 
املناطق".  بع�ض  يف  ال�سحة  حل�سول  منعًا  وال�سوارع  ال�سيارات  وغ�سل  املنزلية 
زيادة  ب�سبب  تهدر  املنتج  املاء  من  كبرية  ن�سبة  هناك   " ان  املديرية  واأ�سافت 
الناقلة  واخلطوط  ال�سبكات  على  والتجاوز  ال�ستعمال  و�سوء  ال�ستهالك  حجم 
لغرا�ض �سقي احلدائق واملزارع وملء احوا�ض تربية ال�سماك اىل جانب ا�ستعمال 

امل�سخات الكبرية يف املواقع غري املرخ�سة لغ�سل ال�سيارات.

وزارة  يف  العراقية  التجارية  واخلدمات  للمعار�ض  العامة  ال�رشكة  اأعلنت   
اإجازة ت�سدير و9944 اجازة ا�سترياد لتجار  التجارة، الثالثاء، عن منحها 70 
وموردين عراقيني خالل �سهر ني�سان املا�سي.  وقال مدير عام الدائرة املهند�ض 
اجازة  و9944  ت�سدير  اإج��ازة   70 منح  "من  اإنه  بيان  يف  حامت  حممد  ها�سم 
ا�سترياد لتجار وموردين عراقيني خالل �سهر ني�سان املا�سي"، مبينا ان "�رشكته 
قامت اأي�سًا خالل ال�سهر ذاته با�سدار )110( هوية ا�سترياد و)7( هويات ت�سدير 
"منح  ان  واأ�ساف  من�سا".  �سهادة   24 وت�سديق  ا�سترياد  هوية   )56  ( وجتديد 
اجازات الت�سدير كانت ملواد ) غذائية وكيمياوية ومتنوعة ( مثل )برامي كوت 
، النفثا ، زيت الوقود ، كاربون م�ستهلك ، هيدروليك ، احما�ض امينية ،ا�سفلت ، 

اجلورنال - بغداد اعلن م�رشف الرافدين،  الثالثاء، عن �رشف الدفعة 
ملوظفي  دينار  ماليني  والع�رشة  ماليني  اخلم�سة  �سلفتي  من  اخلام�سة 
بيان  اللكرتونية وقال امل�رشف يف  البطاقة  الرتبية عن طريق  وزارة 
ماليني  والع�رشة  اخلم�سة  �سلفة  من  اخلام�سة  الدفعة  �رشف  "مت  انه 
البطاقة  الرتبية عن طريق  اآلف موظف لوزارة  دينار، لأكرث من ثالثة 
البطاقة  طريق  عن  "مت  ال�رشف  ان  واو�سح  للموظف".  اللكرتونية 
اللكرتونية اخلا�سة باملوظف وذلك بعد ابالغه بوا�سطة ر�سالة ن�سية 
ال�سلفة عرب بطاقته اللكرتونية  عرب هاتفه تخطره فيه باإمكانية ت�سلم 

التي متت تعبئة مبلغ ال�سلفة املايل اليها".

اجلورنال – بغداد  نفت وزارة النفط، الثالثاء، ما اأعلنته اجلهات الر�سمية الإيرانية 
عن �رشوع كل من البلدين يف مبادلة النفط اخلام من حقل كركوك حاليًا، مبينًة 
اأن الأمر ل يزال يف طور التح�سريات. وقال الناطق با�سم الوزارة عا�سم جهاد اإن 
"التفاق ح�سل بالفعل بني الوزارتني، لكن الت�سدير مل يبداأ بعد، حيث اإن الكمية 
التي اأُعلن عنها يف و�سائل الإعالم وهي بني 30 األفًا و60 األفًا هي الكمية املتفق 
تهيئة  ب�سدد  زلنا  ما  اإننا  بعد، حيث  تكتمل  مل  التح�سريات  لكن  مبادلتها  على 
البنى التحتية اخلا�سة بذلك". واأ�ساف جهاد اأن " نفط كركوك كان متوقفًا منذ 
اإقليم كرد�ستان  �سيطرة حكومة  العام املا�سي، حيث كانت كركوك �سمن  اأزمة 

وكان النفط ي�سدر عرب )جيهان( الرتكي ومن ثم توقفت عملية الت�سدير".

الرافدين امانة بغداد النفطالتجارة

بيانات

االسهم المصرية تهوي قبيل قرارات بريطانيا تخسر نحو 2.66 مليار دوالر من بيع أسهم في آر.بي.اس
بشأن اسعار الوقود 

ارتفاع أسعار النفط  بفعل توقعات انخفاض المخزونات

اأ�سهم  من  باملئة   7.7 الربيطانية  احلكومة  باعت   
2.5 مليار جنيه  اأوف �سكوتلند مقابل  رويال بنك 
لتتكبد  الثالثاء،  دولر(،  مليار   3.33( ا�سرتليني 
من  جزء  يف  ا�سرتليني  ملياري  على  تزيد  خ�سارة 
ا�ستثمارها بالبنك الذي تدخلت لإنقاذه يف 2008.
لل�سهم  بن�سا   271 مقابل  الأ�سهم  احلكومة  وباعت 
ن�سف  وه��ذا   ، ال�ستثمارية  للموؤ�س�سات  طرح  يف 
اآر.بي.اإ�ض  اأنقذت  حني  تقريبا  احلكومة  دفعته  ما 

الأزمة  ذروة  يف  ا�سرتليني  مليار   45.5 �سخ  عرب 
املالية.

 وقال وزير املالية الربيطاين فيليب هاموند ”البيع 
خطوة كبرية لإعادة اآر.بي.اإ�ض اإىل امللكية اخلا�سة 

الكاملة وجتاوز الأزمة املالية“.
الربيطاين املعار�ض يف وقت  العمال  وانتقد حزب 
الثنني  م�ساء  عنه  اأُعلن  حني  الأ�سهم  بيع  �سابق 
واإنه  �سيتكبدون خ�سارة  ال�رشائب  دافعي  اإن  قائال 
كان يتعني على احلكومة الحتفاظ بالأ�سهم لوقت 

اأطول.

اأكرب  اأح��د  ال��ذي ك��ان يوما ما  اآر.ب��ي.ا���ض،  و���رشع 
التنفيذي  رئي�سه  قيادة  حتت  العامل،  يف  البنوك 
قبل  قوي  تو�سع  م�سار  يف  جودوين  فريد  ال�سابق 
اأمرو  ايه.بي.ان  ل�رشاء  الكارثي  عر�سه  ي��وؤدي  اأن 
اإ�سعافه على نحو خطري  اإىل   2017 الهولندي يف 

بالتزامن مع ا�ستعال الأزمة املالية العاملية.
ومن املقرر اأن تبيع احلكومة باقي ح�ستها البالغة 
62 باملئة يف اآر.بي.ا�ض على مدى ال�سنوات القليلة 
القادمة بطريقة مماثلة على الأرجح لعملية الثنني 

بيد اأنها قد تعر�ض بع�ض الأ�سهم لالكتتاب العام.

من  �ساعة  اأول  خ��الل  ح��اد  ب�سكل  امل�رشية  الأ�سهم  ه��وت   
لت�سل  الأف��راد  من  عنيفة  مبيعات  بفعل  الثالثاء  معامالت  
خ�سائر ال�سوق اإىل نحو 33 مليار جنيه )1.84 مليار دولر( 
يوم  جل�سة  منذ  باملئة  اأربعة  نحو  الرئي�سي  املوؤ�رش  ويرتاجع 
اأ�سعار  يف  متوقعة  اإج���راءات  ب�ساأن  خم��اوف  و�سط  الثنني 
الأفراد  ”لدى  خوف  حالة  هناك  اإن  املحللون  وقال  الوقود. 
من اأي رد فعل �سعبي على قرارات تقلي�ض الدعم املتوقعة يف 
اأ�سعار الوقود خالل الفرتة املقبلة“ وذلك يف �سوء املظاهرات 

احلالية يف الأردن.
اإىل  باملئة   3.59 الرئي�سي  امل�����رشي  امل��وؤ���رش  وت��راج��ع 
�سهما   18 التداول على  البور�سة  واأوقفت  نقطة.   15815.4

لنزولها اأكرث من خم�سة باملئة.
وقالت ر�سوى ال�سويفي من بنك ال�ستثمار امل�رشي فارو�ض 
للبيع  يدفعهم  ما  وهو  الأفراد  لدى  الذعر  من  حالة  ”هناك 
العنيف. قد يكون القلق من رد فعل ال�سارع للتغيريات املتوقعة 

ورفع اأ�سعار الوقود هي ال�سبب“.
وتو�سلت احلكومة امل�رشية اإىل اتفاق متويل بقيمة 12 مليار 
 2016 يف  ال��دويل  النقد  �سندوق  مع  �سنوات  لثالثة  دولر 
اإجراءات  �سمل  لالقت�ساد  اإ�سالح  برنامج  عن  واأعلنت حينها 

لتقلي�ض الدعم وزيادة اإيرادات الدولة.
ويعاين امل�رشيون يف ظل زيادات متوا�سلة يف اأ�سعار ال�سلع 
واخلدمات منذ حترير �سعر ال�رشف يف ت�رشين الثاين 2016.

املالية  الأوراق  يف  للو�ساطة  نعيم  من  النمر  اإبراهيم  وقال 
15740 نقطة  ”املوؤ�رش الرئي�سي عند م�ستوى هام جدا وهو 
ويف حالة ك�رشه... �سي�ستهدف حينها م�ستوى 14450 نقطة“.

لكن حممد جاب اهلل من بايونريز لتداول الأوراق املالية توقع 
نك�رش  ”لن  وقال  الأربعاء  اليوم  جل�سة  من  انتعا�سة  حدوث 
فيها  لأ�سفل. هناك حالة هلع مبالغ  نقطة   15500 م�ستوى 
الدعم  رفع  ق��رارات  من  فعل  رد  اأي  من  القلق  ب�سبب  بال�سوق 

املتوقعة عن الوقود. ال�سوق ي�ستبق الأحداث عادة“.

توقعات  بفعل  الثالثاء  النف،  اأ�سعار  ارتفعت   
رمبا  املتحدة  الوليات  يف  اخلام  خمزونات  باأن 
تنخف�ض لكن زيادة الإنتاج الأمريكي واملخاوف 
من اأن اأوبك رمبا تزيد الإنتاج توا�سل ال�سغط على 

معنويات امل�ستثمرين.
العاملي  القيا�ض  خلام  الآجلة  العقود  وارتفعت 
اإىل  باملئة   0.33 ي��ع��ادل  مب��ا  �سنتا   25 برنت 
اثنني  انخف�ست  اأن  بعد  للربميل  دولر   75.53

باملئة اإىل 75.29 دولر عند الت�سوية الثنني.

 44 الأمريكي  الو�سيط  وارتفع خام غرب تك�سا�ض 
�سنتا اأو 0.68 باملئة اإىل 65.19 دولر للربميل. 
 1.6 منخف�سا  ال�سابقة  اجلل�سة  يف  العقد  واأغلق 

باملئة اإىل 64.75 دولر
امل�سدرة  البلدان  منظمة  جتتمع  اأن  املقرر  ومن 

22 حزيران لتخاذ  للبرتول )اأوبك( يف فيينا يف 
من  وع���دد  املنظمة  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ب�����س��اأن  ق���رار 
املنتجني خارجها، مبا يف ذلك رو�سيا، �سيزيدون 
الإنتاج لتهدئة املخاوف ب�ساأن نق�ض حمتمل يف 

الإمدادات من اإيران وفنزويال.
وم��ن امل��ت��وق��ع اأن ت��ك��ون خم��زون��ات اخل���ام يف 
العامل،  اأكرب م�ستهلك للنفط يف  الوليات املتحدة، 
قد انخف�ست نحو 2.5 مليون برميل يف املتو�سط 
يف الأ�سبوع املنتهي يف الأول من يونيو حزيران 
وفقا خلم�سة حمللني ا�ستطلعت رويرتز اآراءهم قبل 

�سدور البيانات الر�سمية الأمريكية.
لكن زيادة اإنتاج النفط اخلام الأمريكي ت�سع اأي�سا 

�سغوطا على اأ�سعار النفط.
اإىل  الأمريكي  اخل��ام  النفط  اإنتاج  زاد  اآذار،  ويف 
م�ستوى  اأعلى  وهو  يوميا  برميل  مليون   10.47
معلومات  اإدارة  من  ال�سهري  للتقرير  وفقا  م�سجل 

الطاقة الأمريكية.
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فق��دت موجة تعايف الأ�س��هم الياباني��ة قوة الدف��ع الثالثاء 
وواجه املوؤ�رش نيكي القيا�س��ي مقاومة �س��ديدة عند متو�س��ط 
25 يوما اإل اأن بيانات الوظائف الأمريكية القوية الأ�سبوع 
املا�س��ي و�س��عف ال��ني دعم��ا املعنويات.واأغل��ق املوؤ���رش 
مرتفعا 0.3 باملئة عند 22539.54 نقطة بعدما ف�س��ل يف 
احلفاظ على مكا�س��ب فوق متو�سط 25 يوما البالغ 22562 
نقطة وي�سهد املوؤ�رش موجة تعاف منذ اأن هوى لأقل م�ستوى 

يف �ستة اأ�سابيع عند 21932 نقطة قبل اأ�سبوع
ومل يط��راأ تغ��ري يذك��ر عل��ى املوؤ�رش توبك���ض الأو�س��ع نطاقا 
لي�س��جل 1774.96 نقطة وزاد املوؤ�رش جيه.بي.اك�ض-نيكي 

15696.35 نقطة  اإىل  0.1 باملئة  400 بن�سبة 

قالت �رشكة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك( ، الثالثاء 
اإنها ح��ددت باأثر رجعي �س��عر البيع الر�س��مي خلامها 
القيا�س��ي خ��ام مرب��ان يف ماي��و اأي��ار عن��د 78.25 
دولر للربمي��ل. وبهذا يزيد �س��عر البيع الر�س��مي خلام 
مرب��ان 3.84 دولر للربمي��ل عن متو�س��ط �س��عر خام 
دب��ي لنف�ض ال�س��هر وهي اأك��رب عالوة من��ذ مار�ض اآذار 
2014 وفقا حل�س��ابات رويرتز. ورفعت اأدنوك عالوة 
مايو اأيار ل�س��عر البيع الر�س��مي خلام دا���ض بواقع 26 
�سنتا للربميل وزاكوم العلوي مبقدار 31 �سنتا للربميل 
عن �سعر خام دبي. وكانت الزيادة يف �سعر دا�ض اأعلى 
من التوقعات اإذ كان اخلام ُيتداول عند نف�ض م�س��توى 
مرب��ان ال�س��هر املا�س��ي وفقا ملتعامل��ني يف خامات 
اأدن��وك. وتفي��د بيان��ات روي��رتز اأن عالوة �س��عر البيع 
الر�س��مي خل��ام زاك��وم العل��وي يف اأيار بلغ��ت 1.09 
دولر للربميل وهي الأعلى منذ فرباير �سباط 2014.

اأظه��رت بيانات معه��د التمويل الدويل الثالث��اء اأن الرتاجع 
احلاد لالأ�س��واق النا�س��ئة ال�سهر املا�سي �س��هد بيع الأجانب 

�سندات واأ�سهما بقيمة 12.3 مليار دولر.
وق��ال معهد التمويل الدويل اإن التدفقات اخلارجة انق�س��مت 
بالت�س��اوي بني اأ�س��واق الدين والأ�س��هم، بينما على م�ستوى 
املناط��ق كان��ت اأك��رب التحركات يف اآ�س��يا بخ��روج ثمانية 
ملي��ارات دولر و4.7 ملي��ار دولر م��ن اإفريقي��ا وال���رشق 

الأو�سط جمتمعني.
 ه��ذا و�ُس��جلت مبيع��ات يف نهاي��ة ني�س��ان مم��ا يجعل هذه 
ث��اين اأط��ول عملية بيع يف الأ�س��واق النا�س��ئة يف �س��جالت 
معه��د التمويل ال��دويل. وكانت امل��دة الأطول بع��د انتخاب 
الرئي���ض الأمريكي دونالد ترام��ب يف نوفمرب ت�رشين الثاين 

من 2016.
ومازال��ت تدفق��ات املحاف��ظ اإيجابية منذ بداي��ة العام عند 
نحو 46 مليار دولر لكنها منخف�سة ب�سكل كبري باملقارنة 
مع امل�س��توى امل�س��جل يف نف���ض الفرتة م��ن 2017 البالغ 

134 مليار دولر.


