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 العراق.. اسطول الناقالت النفطية ينطلق بصناعة النفط نحو االسواق العالمية 
يخطط �لعر�ق المتالك »�أ�سطول كبري« من ناقالت 

�لنفط لنقل �خلام �لعر�قي �إىل �الأ�سو�ق �لعاملية.
�لنفط  ناقالت  ل�رشكة  �الإلكرتوين  �ملوقع  وق��ال 
�أغلبه  �لبالد تعر�ض  ناقالت  �أ�سطول  �إن  �لعر�قية 
�لواليات  قادته  �ل��ذي  �لهجوم  خ��الل  للتدمري 
حرب  يف  �لكويت  من  �لعر�ق  الإخ��ر�ج  �ملتحدة 
ما  متتلك  �ل�رشكة  وكانت    .1991 عام  �خلليج 
ي�سل �إىل 24 ناقلة يف �لثمانينيات. و��سار وزير 
�لنفط جبار �للعيبي يف بيان �ن �لوز�رة حري�سة 
بهدف  �ملهمة  �ل�رشكة  ه��ذه  هيكلة  �إع��ادة  على 
�أ�سطول  و�متالك  بناء  خالل  من  عملها  تطوير 
كبري وحديث للناقالت �لنفطية.   و�كد �ملخت�ض 
�القت�سادي مالذ �المني ، �ن �خلطوة �لتي �قدمت 
عليها �رشكة �لناقالت �لعر�قية �لتابعة �ىل وز�رة 
�لنفط ،يف ت�سيري �لناقلة �لبحرية "بغد�د"بحمولة 
من �خلام �لعر�قي تقدر مبليوين برميل متجه �ىل 
خطو�ت  ،�ستتبعها  �المريكية  �ملتحدة  �لواليات 
�ملالية  �بو�ب جديدة لالير�د�ت  لفتح  �كرث جدية 
وق��ال   . ع��امل��ي  كميناء  �ل��ب�����رشة  �ل��ق  و�ع����ادة 
كان  �سو�ء  �لبحري  �ال�سطول  "�عادة  �إن  �المني 
�ىل  �ل�سحنات  لنقل  للعمل  �لتجاري  �و  �لنفطي 
مالية  �ولها  جمة  بفو�ئد  يعود  �ملعمورة  مو�نئ 
�الي��ر�د�ت  من  جديد�  بابا  �خلطوة  هذه  تفتح  �ذ 
�ملت�سبب  �لهدر  �يقاف  ،و�لثانية  �لدولة  خلزينة 
دون  �مل��و�ينء  �ر�سفة  يف  �ل�سفن  ه��ذه  ت��رك  من 
عاما   27 منذ  وم��الك��ه��ا  ه��ي  تقدمها  خ��دم��ة 
�لقطاع  هذ�  ت�سغيل  �عادة  �ن  �الهم  وهو  ،وثالثا 
وجناحه �سي�سهم يف تطويره وبناء ناقالت جديدة 
متخ�س�سة بنقل �ملنتجات �لعر�قية �سو�ء �لنفطية 
�و  �مل�سنعة  و�ملنتجات  �لزر�عية  �ملحا�سيل  �و 
بو�خر  يف  نقلها  من  بدال  �مل�ستخرجة  �ملعادن 

وناقالت جتارية تعود ل�رشكات �جنبية".
�لبحري  �لنقل  جمال  يف  "�لتوجه  ،�أن  و��ساف 
�لبحرية  و�لطو�قم  �لعر�قي  �لبحار  �سمعة  يعيد 
�لذي  �الم��ر  عقود  ثالثة  قر�بة  حجبت  �ن  بعد 
يف  متخ�س�سة  وكليات  مد�ر�ض  �ن�ساء  ي�ستلزم 
�سباط  لتخريج  �ل�سفن  وهند�سة  �لبحري  �لنقل 
�لقها  للب�رشة  تعيد  وبحارة ومهند�سني عر�قيني 
�لبحري كما كانت ميناء �سخم تر�سو فيه �ل�سفن 
�لتجارية من جميع �نحاء �لعامل".  وتابع �ملحلل 
ت�ساعف  �ن  �لنفط  وز�رة  "على  ،�ن  �القت�سادي 
�عد�د �لناقالت �لبحرية لزيادة �لطلب على �خلام 
�لناقالت  وتاهيل  �سيانة  خ��الل  من  �لعر�قي 
�لقدمية �و �رش�ء ناقالت جديدة و�ال�سهام باعادة 
من  فيه  ملا  �لبحري  �لعر�قي  �ال�سطول  �ن�ساء 
فائدة �قت�سادية كبرية".  وكانت قد غادرت �ول 
�سحنة من �لنفط �خلام ، �ل�سبت �ملا�سي  على منت 
ناقلة نفط عر�قية حتمل ��سم )بغد�د( متوجهة �ىل 
�لواليات �ملتحدة �المريكية بحمولة تقدر مبليوين 
،نقال  لها  بيان  يف  �لنفط  وز�رة  و�ك��دت  برميل. 
“�ملو�نئ  �ن  قوله،  �للعيبي  جبار  وزيرها  عن 

�جلنوبية للبالد �سهدت مغادرة �ول ناقلة نفطية 
حملت ��سم بغد�د متوجهة نحو �لواليات �ملتحدة 
وز�رت��ه  حر�ض  �للعيبي  �ك��د  ،فيما  �المريكية 
�لنهو�ض بو�قع �رشكة �لناقالت �لعر�قية و�إعادة 
كافة  �ىل  �خل��ام  للنفط  �لوطني  �لناقل  ن�ساط 

�رجاء �لعامل”.
و��سار �ىل �ن �لوز�رة تخطط لبناء �أ�سطول وطني 
لنقل �لنفط وم�ستقاته ل�سالح �ل�رشكات �ملتعاقدة 
مع �رشكة ت�سويق �لنفط �لعر�قية “�سومو”م�سيفا، 
�ن وز�رته حققت خطو�ت مهمة يف حتويل هذه 
ن�ساطها  وتوقف  تر�جع  بعد  ر�بحة  �ىل  �ل�رشكة 
�لظروف  ب�سبب  �ملا�سية  �لعقود  يف  �لبحري 
�رشكة  قالت  �ملا�سي  و�ال���س��ب��وع  و�حل����روب.  

�لرئي�ض  �لعر�قي  �لت�سدير  مرفاأ  �إن  �جلنوب  نفط 
�لبالد  بجنوب  �لب�رشة  مدينة  �سو�حل  قبالة 
بد�ية  �ساعة   24 ملدة  �لتحميل  عمليات  �سيوقف 
�أعمال  ب�سبب  �ملا�سي  �لثالثاء  ليل  منت�سف  من 

تركيب خط �أنابيب جديد يغذي �ملن�ساأة.
مليون   1.8 بنحو  باملرفاأ  �لتحميل  طاقة  وتقدر 

برميل يوميا.
�لتحميل  عمليات  �إن  مو�كبة  م�سادر  وقالت 
مبرفاأ  مت�سلة  �أحادية  مر��ض  ثالثة  يف  �لبحرية 

�لب�رشة لن تتاأثر.
و�سدر �لعر�ق ثاين �أكرب منتج للنفط د�خل منظمة 
�ل�سعودية  بعد  )�أوبك(  للبرتول  �مل�سدرة  �لبلد�ن 
�جلنوبية  �ملو�نئ  من  �خلام  من  قيا�سية  كميات 

بلغت 3.51 مليون برميل يوميا يف كانون �الأول 
�ملا�سي.

من  بدعم  �رتفعت  عامليًا،  �ال�سعار  م�ستوى  على 
للبرتول  �مل�سدرة  �لبلد�ن  منظمة  �أن  عن  تقرير 
)�أوبك( قد متدد �تفاق خف�ض �الإنتاج �لذي يهدف 

�إىل كبح تخمة �ملعرو�ض �لعاملي.
برنت  مزيج  �لعاملي  �لقيا�ض  خام  تد�ول  وجرى 
للربميل  دوالر   55.77 ب�سعر  �الآجلة  �لعقود  يف 

بزيادة 12 �سنتا عن �سعر �لت�سوية �ل�سابقة.
و�رتفع خام غرب تك�سا�ض �لو�سيط �الأمريكي يف 
دوالر   53.43 �إىل  �سنتات  �سبعة  �الآجلة  �لعقود 

للربميل.
�ملنظمة  خارج  �آخرون  ومنتجون  �أوبك  وتعكف 

من بينهم رو�سيا على خف�ض �الإنتاج بنحو 1.8 
من  �الأول  �لن�سف  خ��الل  يوميا  برميل  مليون 
2017 وت�سري �لتقدير�ت �إىل �أن ن�سبة �لتز�م �أوبك 

باالتفاق تقارب 90 باملئة.
�ملعرو�ض  تخمة  كبح  �إىل  �لتخفي�سات  وتهدف 

�لتي ت�سغط على �الأ�سو�ق منذ 2014.
قالت  لل�سوق  �ل��ت��و�زن  �إع���ادة  يف  وللم�ساهمة 
خف�ض  �ت��ف��اق  �إن  ل��روي��رتز  �أوب���ك  م��ن  م�سادر 
كبار  جميع  �أظهر  �إذ�  متديده  يتم  قد  �الإم��د�د�ت 
�حلايل  �لوقت  ويف    ." فعاال  "تعاونا  �ملنتجني 
ال تز�ل م�ستويات �ملخزونات و�الإمد�د�ت مرتفعة 
خ�سو�سا يف �لواليات �ملتحدة �لتي �ساهم فيها 
زيادة �الإنتاج يف رفع خمزونات �خلام و�لوقود 

بغداد – فادية حكمت 

يحدد موعد إطالق الرخصة الرابعة 
لشبكات الهاتف النقال

تبرم عقدا لتشغيل ساحة التبادل 
التجاري بمنفذ عرعر

تتداول 3 مليارات سهم في 
أسبوعها المنتهي

يحدد الفروع المانحة لسلفة 
موظفي الدولة

بغد�د – �جلورنال:  و�فق جمل�ض �لوزر�ء على حتديد موعد �إطالق �لرخ�سة 
�لر�بعة ل�سبكات �لهاتف �لنقال.

من  �و  �ل��وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  برئا�سة  وز�ري��ة  جلنة  ت�سكيل  �ملجل�ض  وقرر 
و�الت�ساالت  �العالم  لهيئة  �لتنفيذي  �جلهاز  رئي�ض  منا�سبًا وع�سوية  ير�ه 
�لعلوم  ل�سوؤون  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  و�لتعليم  �ملالية  وز�ر�ت  ووك��الء 
و�لتكنلوجيا و�الت�ساالت، باالإ�سافة �ىل نائب رئي�ض ديو�ن �لرقابة �ملالية، 
لو�سع �إجر�ء�ت تنفيذ عقد �لرخ�سة �لر�بعة بالتعاون مع �ل�رشكة �لتي �سيتم 

�ختيارها. 

   �جلورنال - بغد�د �أعلنت �ل�رشكة �لعامة للنقل �خلا�ض �لتابعة لوز�رة �لنقل ، 
�الأحد، عن �بر�مها عقد�ً لت�سغيل �ساحة للتبادل �لتجاري يف منفذ عرعر �حلدودي 
بغد�د  حويل  م�رشوع  باإن�ساء  للمبا�رشة  ت�سعى  �أنها  �أكدت  فيما  �ل�سعودية،  مع 

�ل�سرت�تيجي �لذي يتكون من خم�سة مو�نئ جافة على بو�بات بغد�د.
ملجل�ض  �لعامة  �الأمانة   " �إن  �الأ�سدي  �ل��رز�ق  عبد  عماد  �ل�رشكة  مدير  وق��ال 
من   29 �ل�  بتاريخ  و�ل�سادر   19378 �ملرقم  بكتابها  تاأكيد�ً  ��سدرت  �ل��وزر�ء 
�أن وز�رة  �لتجاري و�لذي بينت فيه  �لتبادل  �يار �ملا�سي، ب�ساأن �ساحات  �سهر 
�لنقل هي �جلهة �لقطاعية �ملعنية ب�ساحات �لتبادل �لتجاري عند مد�خل بغد�د 

و�ملحافظات".

�سهم بقيمة  �ملنتهي، 3 مليار�ت  ��سبوعها  �لبور�سة يف  تد�ولت  بغد�د - �جلورنال: 
جتاوزت �ملليار دينار مب�ساركة 46 �رشكة مدرجة يف �ل�سوق من ��سل 102. وقال 
"�لبور�سة نظمت خالل  �إن  بيان،  �ل�سالم يف  عبد  �حمد  لل�سوق طه  �لتنفيذي  �ملدير 
يف  جل�سات  وخم�سة  �لنظامي  �ل�سوق  يف  للتد�ول  جل�سات  خم�ض  �ملنتهي  �ال�سبوع 
�ل�سوق �لثاين وتد�ولت خالل جل�سات �ال�سبوع ��سهم )41( �رشكة يف �ل�سوق �لنظامي 
��سهم )33(  �لثاين ومل تتد�ول خالل جل�سات هذ� �ال�سبوع  �ل�سوق  و)5( �رشكات يف 
�رشكة فيما بلغ عدد �ل�رشكات �ملتوقفة عن �لتد�ول )23( �رشكة". و�كد عبد �ل�سالم �أن 
"عدد �ال�سهم �ملتد�ولة لال�سبوع �ملا�سي بلغ )3،152( مليار �سهم مقابل )4،732( 

مليار �سهم لال�سبوع �لذي قبله م�سجل �نخفا�سًا بن�سبة %67 .

�جلورنال - متابعة حدد م�رشف �لر�فدين ، �لفروع �مل�سمولة مبنح �سلفة 
�خلم�سة و�لع�رشة ماليني دينار ملوظفي دو�ئر �لدولة �لكرتونيا يف بغد�د

�لتي  �لفروع  "مت حتديد  �إنه  بيان،  للم�رشف يف  �الإعالمي  �ملكتب  وقال 
تقوم مبنح �ل�سلفة عن طريق �لبطاقة �اللكرتونية للموظف".

و�أ�ساف �أن "فروع بغد�د هي )فرع �الأعظمية - فرع �الأندل�ض يف مدينة 
�لكاظمية  يف  �لزهر�ء  فرع   - �جلامعة  حي  يف  �خل�رش�ء  فرع   - �ل�سدر 
فرع   - ع�ستار  فندق  مقابل  �لفردو�ض  فرع   - �ل�سعب  فرع   - �ملقد�سة 
�مل�ستل - فرع �ملن�سور - فرع باب �ملعظم - فرع �ملحيط يف �لكاظمية 

�ملقد�سة - فرع �خلن�ساء يف �لكمالية - فرع �سارع فل�سطني(".
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بيانات

هبوط التضخم السنوي المصريموغريني: ندعم األردن في خطواته االقتصادية
إلى 11.4% في مايو

 الصين تنتقد السياسات التجارية "األنانية وقصيرة النظر"

�خلارجية،  لل�سوؤون  �الأوروبى  �الحتاد  ممثلة  �أعلنت 
فى  �الأردن  دعم  عن  �الأح��د،  موغرييني،  فيديريكا 
خطو�ته �القت�سادية، كا�سفة عن �لعمل على �تفاقية 
لدعم �جلهود �الإن�سانية فى �ململكة. و�أو�سحت ممثلة 
�الحتاد �الأوروبى، خالل موؤمتر �سحفى م�سرتك مع 
�أنه  �ل�سفدى بعمان،  �أمين  �الأردنى،  وزير �خلارجية 
جرى تخ�سي�ض 20 مليون يورو كم�ساعد�ت للفئات 
�ملخ�س�ض  يورو  �ملليار  مبلغ  �ملهم�سة، وكجزء من 
من  �ملقبلة.  �ل�سنو�ت  خالل  �الأردن  وم�ساعدة  لدعم 
�لعاهل  جانبه، ثمن وزير �خلارجية �الأردنى، دعوة 

قمة  لعقد  عبد�لعزيز،  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سعودي، 
�لعالقات  �أن  �ل�سفدي،  و�أكد  �الأردن.  لدعم  رباعية 
�ل�سعودية عالقة تاريخية، ودعوة �مللك �سلمان  مع 
بالده  تطلع  عن  و�أع��رب  جاللته.  عن  غريبة  لي�ست 
ملو�جهة  �ململكة،  تدعم  �لتى  �لقر�ر�ت،  من  ملزيد 
�الأردن  منها  عانت  �لتي  �القت�سادية،  �لتحديات 
�ملو�زنة  �سوء  ويف  �الإقليمية.  �الأو���س��اع  نتيجة 
�لعامة لالردن  للعام 2018 و�لفر�سيات �لتي بنيت 
�القت�سادي،  ل��الأد�ء  �لرئي�سية  و�مل��وؤ���رش�ت  عليها 
�حلايل  للعام  �الأردين  �القت�ساد  حول  توقعات  ثمة 
 7.9 منها  دينار  مليار�ت   9 بلغ  �لنفقات  حجم  �ن 
من   %  88 وت�سكل  جارية  نفقات  دينار  مليار�ت 

نفقات  دينار  مليار  و1.1  �لعامة   �لنفقات  حجم 
ر�أ�سمالية وت�سكل 12 % من حجم �لنفقات. و�سجلت 
�لنفقات �جلارية �رتفاعا بنحو 445 مليون دينار �أو 
ما ن�سبته 6 % عن م�ستو�ها �لفعلي للعام 2017، 
�أما �لنفقات �لر�أ�سمالية فقد ز�دت مببلغ 128 مليون 
�لفعلي  % على م�ستو�ها   12.4 �أو ما ن�سبته  دينار 

للعام 2017.
و�ملنح  �ملحلية  )�الإي���ر�د�ت  �لعامة  �الإي���ر�د�ت  �أم��ا 
 8.5 مببلغ  ف��ق��درت   ،2018 للعام  �خل��ارج��ي��ة( 
دينار  مليار�ت   7.7 مع  مقارنة  دينار  مليار�ت 
 800 نحو  مقد�رها  بزيادة   2017 للعام  �لفعلي 

مليون دينار �أو ما ن�سبته      10 %.

�ض قال �جلهاز �ملركزي �مل�رشي للتعبئة �لعامة و�الإح�ساء ، 
�الأحد �إن ت�سخم �أ�سعار �مل�ستهلكني �ل�سنوي باملدن �مل�رشية 
13.1 باملئة يف  �أيار من  11.4 باملئة يف مايو  �إىل  تر�جع 
�لنقد  �سندوق  توقعه  ما  يفوق  �نخفا�ض  يف  ني�سان،  �أبريل 

�لدويل.
وعلى �أ�سا�ض �سهري تر�جعت وترية ت�سخم �أ�سعار �مل�ستهلكني 

يف �ملدن �إىل 0.2 باملئة يف �أيار من 1.5 يف ني�سان.
ورحب حملل باالأرقام باعتبارها ”نباأ طيب لالأ�سو�ق“ وقال 
ل�سعر  �ملركزي  �لبنك  بخف�ض  �لتكهنات  بع�ض  تعزز  قد  �إنها 
�لفائدة يف �الجتماع �لقادم للجنة �ل�سيا�سة �لنقدية �ملقرر يف 

28 حزير�ن.
للو�ساطة  �لنعيم  لدى  �الأبحاث  رئي�ض  �سانديب  �آالن  وق��ال 
غري  �إيجابي  تطور  بالتاأكيد  هذ�  دقيقة،  �الأرقام  �أن  ”بفر�ض 

متوقع فيما يخ�ض �لبيانات �خلا�سة باالقت�ساد �لكلي“.
و�أ�ساف ”�أي�سا )هو( تطور مغاير ملا ت�سهده بقية �القت�ساد�ت 

�لنا�سئة من زيادة مطردة يف �لت�سخم“.
كان �سندوق �لنقد قال يف تقرير يف يناير كانون �لثاين �إنه 
يونيو  بحلول  باملئة   12 �إىل  �لت�سخم  ينخف�ض  �أن  يتوقع 
حزير�ن و�إىل رقم يف خانة �الآحاد بحلول 2019. وحذر من 
�أ�رشع من �لالزم وحث �لبنك �ملركزي  خف�ض �لفائدة بوترية 

�مل�رشي على �أن يظل حذر�.
وز�د �لت�سخم يف 2017 على خلفية �الإ�سالحات �القت�سادية 
 12 قيمته  �لنقد  �سندوق  م��ن  قر�ض  بربنامج  �ملرتبطة 
2016 ت�سمن  �أو�خر عام  مليار دوالر وقعت عليه م�رش يف 

تخفي�سات كبرية لدعم �لطاقة وزياد�ت �رشيبية.

�لتي  �لبالد  حررت  �أن  بعد  �الأخ�ض  على  �الأ�سعار  و�رتفعت 
تعتمد على �لو�رد�ت �سعر �رشف �جلنيه �مل�رشي يف   ت�رشين 
مرتفع  قيا�سي  م�ستوى  �إىل  �لت�سخم  لي�سل   ،2016 �لثاين 
�لت�سخم  �أن معدالت  بيد   ،2017 باملئة يف   متوز   33 عند 

تنخف�ض تدريجيا منذ ذلك �حلني.

�الأح��د،   ، بينغ  ج��ني  �سي  �ل�سيني  �لرئي�ض  ق��ال   
”�الأنانية  �لتجارية  �ل�سيا�سات  ترف�ض  ب��الده  �إن 
عاملي  �قت�ساد  بناء  �إىل  ودع��ا  �لنظر“  وق�سرية 
عايل  جت��اري��ا  ن��ز�ع��ا  �ل�سني  وتخو�ض  مفتوح. 
ي�رش  مل  �سي  لكن  �ملتحدة  �ل��والي��ات  مع  �ملخاطر 
يف  �أل��ق��اه��ا  كلمة  خ��الل  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  �إىل 
تكتل  وهي  للتعاون  �سنغهاي  منظمة  قمة  �جتماع 
كلمة  يف  �سي  ورو�سيا.وقال  �ل�سني  تقوده  �أمني 
�ل�سيا�سات  ”نرف�ض  �ل�ساحلية  ت�سينغد�و  مدينة  يف 
ونوؤيد  و�ل�سيقة  و�ملغلقة  �لنظر  وق�سرية  �الأنانية 
�لتجارة �لعاملية وندعم وجود نظام  قو�عد منظمة 
عاملي  �قت�ساد  وب��ن��اء  �الأط���ر�ف  متعدد  جت��اري 
مفتوح“. وهددت �لواليات �ملتحدة و�ل�سني بفر�ض 

قيمتها  ت�سل  �سلع  على  متبادلة  جتارية  تعريفات 
�لرئي�ض  لكل منهما مع حث  مليار دوالر   150 �إىل 
ب�سكل  �قت�سادها  فتح  على  بكني  تر�مب  دونالد 
�أكرب ومعاجلة �لعجز �لتجاري �الأمريكي �ل�سخم مع 
تر�مب  �إعالن  �ساعات من  �ل�سني. وحتدث �سي بعد 
بدى  ما  �ل�سبع حمبطا  بيان جمموعة  �ن�سحابه من 
و��سنطن  بني  جتاري  نز�ع  ب�ساأن  ه�ض  تو�فق  �أنه 
للتعاون  �سنغهاي  منظمة  و�أ�س�ست  حلفائها.  و�أكرب 
�الإ�سالمي  �لتطرف  ملكافحة   2001 يف  �الأمني 
وعرب  ورو�سيا  �ل�سني  يف  �أخ��رى  �أمنية  وخم��اوف 
جديدين  ع�سوين  �ملنظمة  و�أ�سافت  �لو�سطى.  �آ�سيا 
تطرق  كما  �ملا�سي  �لعام  وباك�ستان  �لهند  هما 
مر�قب  �سفة  �الآن  ولطهر�ن  �ملنظمة.  �أب��و�ب  �إي��ر�ن 
�أربعا من  �أي�سا  ولي�ض ع�سو� كامال يف تكتل ي�سم 

دول �الحتاد �ل�سوفيتي �سابقا يف �آ�سيا �لو�سطى.
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�رتفع موؤ�رش �سوق دبي �ملايل بنحو %2.6 يف �الأ�سبوع 
�الأول م��ن يونيو �حلايل م�سج��اًل �أف�سل �أد�ء �أ�سبوعي يف 
نح��و 5 �أ�سهر، بينم��ا �رتفع مو�رش �س��وق �أبوظبي �ملايل 
بنحو %1.3 م�سجاًل ثالث �رتفاع �أ�سبوعي على �لتو�يل.
وو�سل��ت مكا�س��ب �سوق��ي دب��ي و�أبوظب��ي �إىل نحو 14 

مليار درهم خالل �لفرتة ذ�تها.

�الير�ني��ة  �لتجاري��ة  �ل�رشك��ة  مدي��ر  م�ساع��د  �أعل��ن 
�حلكومي��ة، �أن م�سرتي��ات �لقم��ح �ملحل��ي بلغ��ت 2.7 
ملي��ون طن حتى �ليوم �الحد، من��ذ بدء مو�سم �حل�ساد 

منت�سف ني�سان �ملا�سي.
و�أو�س��ح ح�س��ن حّنان يف حديث لوكال��ة �نباء فار�ض، 
�أن مت �سد�د 53 باملئ��ة من �مل�سرتيات بقيمة 16.31 

تريليون ريال )�لدوالر= 42 �لف ريال(.
ه��ذ� وتتوق��ع وز�رة �لزر�عة �الير�ني��ة، بلوغ حم�سول 
�لقم��ح �ملحل��ي نح��و 13.5 ملي��ون ط��ن م��ن خمتلف 

حمافظات �لبالد هذ� �لعام.

�أنه��ى �ملوؤ���رش د�و جون��ز �ل�سناع��ي جل�س��ة �لت��د�ول، 
�الحد،  يف بور�سة وول �سرتيت مرتفعا 75.12 نقطة، 
�أو 0.30 باملئ��ة، �إىل 25316.53 نقط��ة بينما �سعد 
�ملوؤ���رش �ستاندرد �آند ب��ورز500 �الأو�سع نطاقا 8.66 
نقطة، �أو 0.31 باملئ��ة، ليغلق عند 2779.03 نقطة. 
و�أغل��ق �ملوؤ�رش نا�سد�ك �ملجمع مرتفعا 10.44 نقطة، 
�أو 0.14 باملئة، �إىل 7645.51 نقطة.  وعلى �ل�سعيد 
�الأ�سبوعي، �سج��ل "د�و جونز" مكا�سب بن�سبة 2.8%، 
كم��ا حقق "نا�سد�ك" مكا�س��ب بن�سبة %1.2، يف حني 
�سجل "S&P 500" مكا�سب �أ�سبوعية بن�سبة 1.6%.  
ويف �الأ�س��و�ق �الأوروبي��ة، �نخف���ض موؤ���رش "�ستوك�ض 
ي��وروب 600" بنحو %0.21 �أو �أقل من نقطة و�حدة 
�إىل 385 نقطة، م�سجاًل خ�سائر �أ�سبوعية بنحو 0.5%.
وتر�ج��ع موؤ���رش "فوت�س��ي" �لربيط��اين 23( نقطة �إىل 
7681 نقط��ة، و�نخف�ض موؤ�رش "د�ك�ض" �الأملاين 44 
نقطة �إىل 12766 نقطة، فيما �رتفع �ملوؤ�رش �لفرن�سي 

5450 نقطة. �إىل  "كاك" نقطة و�حدة 


