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 العراق.. دعوات لوقف إنتاج الوقود األحفوري ومساع العتماد الطاقة البديلة

املنتجة  التي  البلدان  من  واح��دا  العراق  يعد    
للنفط يف منطقة ال�رشق الأو�سط 

انبعاث  النتاجه  عمليات  ي�ساحب  وال���ذي  
غازات  تعد م�سدرا رئي�سيا لالحتبا�س احلراري 
وتغريات املناخ ، ولعل العراق يعاين من تلوث 
املاء والهواء ب�سبب اإحراقه للغاز امل�ساحب يف 
من  العديد  ماينتج  وهو  النفطية،  معظم حقوله 
جراء  التلوث  اإىل  باإل�سافة   ، ال�سامة  الغازات 
عمليات التكرير مب�ساف قدمية وعدم مطابقتها 
يف  الإ�ستدامة  اإىل  التوجه  مايتطلب  للبيئة، 
الأب��ح��اث  وت�سجيع  امل�����س��ادر،  اإ�ستثمارهذه 
املتجددة  للطاقة  البدائل  اإيجاد  يف  العلمية 
والأم��واج  الرياح  وطاقة  ال�سم�سية،  )الطاقة 

البحرية والبايوما�س(.
جديدة  ط��رق  ظ��ه��رت  التكنولوجيا  وب��ت��ط��ور 
كالوقود  للنفط  بديلة  م�سادر  على  للح�سول  
املتقدمة  ال���دول  اغ��ل��ب  وجل���وء   ، الح��ف��وري 
تقنية  اإ���س��ت��خ��دام  اإىل  العاملية  وال�����رشك��ات 
النفط  عن  للتنقيب  الهيدروليكي"  "التك�سري 

والغاز الطبيعي . 
خطط حكومية لعتماد الغاز بدل الوقود 

عا�سم  العراقية  النفط  وزارة  باإ�سم  املتحدث 
تلجاأ  العامل  دول  "غالبية  اأن  بدوره  اأكد  جهاد، 
يف العادة اإىل اإ�ستخدام الوقود املتوفر لديها، اأو 
الذي ميثل لها الأقل كلفة، ومبا اأن العراق ميتلك 
ثروة كبرية من الرثوة الهايدروكاربونية، فمن 
مع  النفط،  م�ستقات  على  الإعتماد  الطبيعي 
الطاقة  توليد  يف  الغاز  بوقود  الإهتمام  تنامي 
وال�سيارات  امل�سانع  ت�سغيل  يف  اأو  الكهربائية 
وغري ذلك". وقال جهاد ل�»اجلورنال«، اإن "وقود 
الغاز ال�سائل يعد �سديقا للبيئة، ويخطط العراق 
لإيقاف حرق الغاز يف ال�سنوات القليلة املقبلة، 
والطاقة  الرياح  طاقة  اإ�ستثمار  للعراق  وميكن 
من  حم��دود  جزء  لتغطية  ذلك  وغري  ال�سم�سية 
الذي  الغاز  وق��ود  جانب  اإىل  املحلية  احلاجة 
لميكن الإ�ستغناء عنه لي�س يف العراق فقط بل 

يف العديد من دول العامل".
التنقيب ي�سبب خماطر بيئية كبرية 

وال�سيا�سات  الإ�سرتاتيجيات  خرباء  كبري  يرى   
الدكتور  ده��وك  جامعة  يف  والأ�ستاذ  املائية 
املخاوف  "اإزدياد  اإن  حمزة،   حممد  رم�سان 
البيئية  وامل��خ��اط��ر  الأ�����رشار  ب�ساأن  والقلق 
عمليات  ت�سببها  قد  التي  وغريها  وال�سحية 
تلوث  مثل  بالتك�سريالهيدروليكي،  التنقيب 
املعادن  وهجرة  الهواء  وتلوث  اجلوفية  املياه 
وال���غ���ازات اجل��وف��ي��ة م��ن ب��اط��ن الأر�����س اإىل 
�سطحها، وكذلك ثلوث الهواء الناجم عن التك�سري 
خطرية  �سحية  م�ساكل  ي�سبب  الهيدروليكي، 
للمجتمعات القريبة من مواقع احلفر والتنقيب". 

التك�سري  "عملية  اإن  ل�»اجلورنال«،  حمزة  وقال 
اإ�ستخراج  لتحفيز  و�سيلة  هي  الهيدروليكي، 
طريق  عن  امل�سامية  غري  الطبقات  من  الغاز 
الأر���س،  باطن  يف  ال�سخور  بني  �سائل  تدفق 
ال�سخور  طبقات  يف  والك�سور  ال�سقوق  وخلق 
املاء  من  كبرية  كميات  وحقن  امل�سامية،  غري 
تغري  اإىل  ي��وؤدي  البئر  اأع��م��اق  اإىل  امل�سغوط 
لل�سخور  واجليولوجي  الطبيعي  الو�سع  يف 
تزيد  اإما  لل�سقوق،  الطبيعية  امليول  من  وتغري 
اأخري  اإنزلقية  اأخطاء  حتدث  اأو  حجمها  يف 
يف  زلزالية  ن�ساطات  اإحتمالية  على  يوؤثر  مما 
املنطقة، لذا قد يعد تقنية التك�سري الهيدروليكي 
ا�سوء بيئيا من اإ�ستخدام الفحم لإنتاج الطاقة".

العراق من اأكرث العامل تلوثا
اأن  يوؤكد،  علي  حممد  �رشغام  البيئي  اخلبري 
املركبات  من  جمموعة  هو  الأحفوري  "الوقود 
اإ�ستخراجها  واإن  املعقدة،  الهيدروكاربونية 

وتكريرها واإ�ستخدامها عملية ملوثة للبيئة من 
خالل طرح غاز ثاين اأوك�سيد الكاربون، اإ�سافة 
الأحفوري  الوقود  تنقية  قبل  اأخ��رى  لغازات 

امل�ستخرج".
اإن"العراق   ،» ل���»اجل��ورن��ال  علي  حممد  وق��ال 
للغاز  اإحراقه  ب�سبب  تلوثا  الدول  اأكرث  من  يعد 
وهو  النفطية  حقوله  معظم  يف  امل�ساحب 
اإ�سافة  امللوثة،  ال��غ��ازات  من  العديد  ماينتج 
التكرير مب�ساف قدمية  التلوث يف عمليات  اإىل 
الوقود  واإ�ستهالك  للبيئة  مطابقتها  وع��دم 

املرتفع القيمة بامللوثات". 
اإنتاج  وقف  "�رشورة  على  علي   حممد  ويوؤكد 
املناخي  ت��اأث��ريه  ب�سبب  الأح��ف��وري  ال��وق��ود 
الوقت احلا�رش غري  اآنية يف  والبيئي، ولحلول 
منظومات  وحتديث  امل�ساحب  الغاز  معاجلة 
معاجلة  وحدات  واإ�ستخدام  والتكرير  الت�سفية 
الوقود،  نوع  بتح�سني  والإهتمام  التكرير  نواجت 

امللوثات  بوجه  الوقوف  "�رشورة  اإىل  م�سريا 
الطاقة  ملف  وتبني  اآثارها  وتقليل  الحفورية 
للمدى  �سرتاتيجي  كحل  امل��ت��ج��ددة  النظيفة 

البعيد".
 ماهو الوقود الحفوري ؟ 

اإ�ستعماله  يتم  وق��ود  هو  الأح��ف��وري  ال��وق��ود   
لإنتاج الطاقة الأحفورية، وي�ستخرج من املواد 
النفطي  والفحم  احلجري  كالفحم  الأحفورية 

الأ�سود والغاز الطبيعي ومن النفط.
و ت�ستخرج هذه املواد بدورها من باطن الأر�س 
وحترتق يف الهواء مع الأك�سجني لإنتاج حرارة 
تركيب  ويعتمد  كافة.  امليادين  يف  ت�ستخدم 
يف  ال��ك��رب��ون  دورة  على  الأح��ف��وري  ال��وق��ود 
)ال�سم�سية(  الطاقة  تخزين  يتم  وبهذا  الطبيعة، 
هذه  اإ�ستخدام  اليوم  ليتم  القدمية  الع�سور  عرب 
�ستغطي  العاملية  التقديرات  وبح�سب  الطاقة. 
امل�سادر الأحفورية يف عام 2030 حوايل %90 

 2005 عام  ويف  للطاقة،  العاملية  احلاجة  من 
احليوية  الكتلة  اأم��ا   ،%81 الن�سبة  ه��ذه  بلغت 
فهي ت�ستخرج من اخل�سب ومن ف�سالت ع�سوية 

خمتلفة.
القرنني  يف  ال�سناعية  ال��ث��ورة  ق��ام��ت  ق��د  و 
اإ�ستعمال  مع  تزامنا  ع�رش  والتا�سع  الثامن 
التقني، وخا�سة  الأحفورية يف املجال  الطاقة 
يومنا  يف  اأما  الوقت،  ذاك  يف  احلجري  الفحم 
تلبية  الأكرب يف  الدور  اخلام  النفط  فيلعب  هذا، 
ا�ستخراجه  ل�سهولة  نظرا  الطاقة  احتياجات 

ومعاجلته ونقله، مما يجعله اأزهد ثمنا.
الأحفورية  الإح��رتاق  مواد  تعتمد  �سبق،  كما  و 
اإح��رتاق  عند  الكربون،  عن�رش  مركبات  على 
طاقة  تنبعث  الأك�سجني  غ��از  م��ع  ال��ك��رب��ون 
ثاين  غاز  اإنبعاث  اإىل  اإ�سافة  حرارة  �سكل  على 
اأخرى كاأك�سيد  الكربون ومواد كيميائية  اأك�سيد 

خام وكميات من اجل�سيمات. النيرتوجني وال�ُسّ

بغداد - عادل فاخر

مساحة الحنطة والشعير 
المزروعة بلغت 4 ماليين دونم

معدل االيرادات المتحققة عن 
تصدير النفط بالنصف االول لعام 

يعلن اطالق دفعة جديدة من سلف 
الموظفين

االماراتية تتسلم 43 مليون دوالر 
من اقليم كردستان

ح�ساد  يف  ا�ستمرارها  عن  الثنني،  نينوى،  زراعة  مديرية  اأعلنت  اجلورنال    – بغداد 
حما�سيلها ال�سرتاتيجية احلنطة وال�سعري خالل املو�سم احلايل، م�سرية اىل اأن امل�ساحة 
 " اإن   ، بيان  يف  املديرية  وقالت  دومن.   مليون  اأربعة  بلغت  احل��ايل  للعام  املزروعة 
عمليات ح�ساد املحا�سيل ال�سرتاتيجية) احلنطة وال�سعري( بلغت امل�ساحات املح�سودة 
)545،000( دومن من حم�سول احلنطة و)9،300( دومن من حم�سول ال�سعري". واأ�ساف 
البيان، اأن " امل�ساحات املزروعة فعال كانت اكرث من مليون و�سبعمائة دومن ملح�سول 
" املديرية قامت  اأن  ال�سعري". وتابع  احلنطة ومليونان وثمامنائة الف دومن ملح�سول 
حملة  تواجه  قد  التي  واملعوقات  امل�ساكل  كافة  تذليل  اجل  من  احلملة  هذه  مبتابعة 

احل�ساد والت�سويق و مت ت�سكيل جلان متابعة لهذا الغر�س".

الوزارة حققت  ان  ،الثنني،  اللعيبي  النفط  جبار علي  :اعلن وزير  بغداد- اجلورنال 
ارتفاعا ملحوظا يف معدل ال�سادرات واليرادات من مبيعات النفط اخلام  للن�سف 
 . املا�سي 2017  العام  من  الول  بالن�سف  مقارنة  احلايل 2018  العام  من  الول 
وقال اللعيبي يف بيان  تلقت »اجلورنال«  ن�سخة منه، ان "جمموع اليرادات املتحققة 
للن�سف الول من العام احلايل 2018 بلغت )40( مليارا و)345( مليونا و)235( 
وخم�سة  ومئتان  مليونا  واربعون  وخم�سة  وثالثمائة  مليارا  اربعون   ( دولر  الف 
العام  من  الول  للن�سف  املتحققة  الي��رادات  كانت  حني  يف  دولر(  الف  وثالثون 
املا�سي 2017 )27( مليارا و)642( مليونا و)329( الف دولرا )�سبعة وع�رشون 

مليارا و�ستمائة واثنان واربعون  مليونا وثالثمائة وت�سعة وع�رشون الف دولر ( ".

بغداد – اجلورنال  اأعلن م�رشف الرافدين، الثنني، اطالق الدفعة الثالثة من �سلفة 
موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بني اخلم�سة والع�رشة ماليني دينار عن طريق 
ادوات الدفع اللكرتوين. وقال املكتب العالمي للم�رشف يف بيان تلقت »اجلورنال 
« ن�سخة منه، “مت �رشف الدفعة الثالثة من �سلف موظفي دوائر الدولة التي تراوحت 

ما بني اخلم�سة والع�رشة ماليني دينار لنحو 6464 موظفا”.
واأ�ساف، اأن “�رشف تلك ال�سلفة يتم عن طريق ابالغ املوظف عرب اإر�ساله ر�سالة 
ن�سية تخطره مبنحه ال�سلفة وذلك بعد ان ا�ستكمل كافة الإجراءات القانونية ملنحه 
اياها و�رشفها عن طريق اأدوات الدفع اللكرتوين والتي متت تعبئة الر�سيد املايل 

اليها”.

دانة غاز مبالغ نقدية بقيمة 43.75 مليون  ت�سلمت �رشكة  – اجلورنال   بغداد 
دولر )161 مليون درهم( خالل الن�سف الأول من العام احلايل من �رشكة بريل 
يف  واملكثفات  امل�سال  البرتويل  الغاز  مبيعات  عن  وذلك  املحدودة  برتوليوم 
اإقليم كرد�ستان العراق. وبح�سب �سحيفة البيان الماراتية فاأن ذلك ي�سمل دفعة 
خالل  ا�ستالمها  مت  درهم(  مليون   25.7( دولر  ماليني   7 بقيمة  جديدة  نقدية 
�سهر حزيران 2018. وبريل برتوليوم هي عبارة عن ائتالف يت�سمن 5 �رشكات 
تعمل يف جمال النفط والغاز، وتركز على ا�ستك�ساف واإنتاج اأ�سول النفط والغاز 
يف اإقليم كرد�ستان العراق، ومتلك دانة غاز ح�سة بن�سبة 35% يف بريل برتوليوم 

باعتبارها م�ساهمًا وم�سغاًل م�سرتكًا.

زراعة 
نينوى:

الرافدين دانة غازارتفاع

بيانات

ليبيا.. انتاج النفط الخام ينخفض القل من  خطط ايرانية لسحب 300 مليون يورو نقدا بسبب عقوبات واشنطن 
النصف منذ شباط 

سنتكس: معنويات مستثمري منطقة اليورو تنتعش في  تموز 

من  نقًدا  يورو  مليون   300 �سحب  طهران  تخطط 
على  البالد  اإىل  ونقلهم  اأملانيا،  يف  ح�ساباتها 
العقوبات  ا�ستئناف  ب�سبب  خا�سة،  طائرة  منت 

الأمريكية �سد اإيران ال�سهر املقبل.
اإىل  ب��الإ���س��ارة  الأمل��ان��ي��ة  بيلد  �سحيفة  وق��ال��ت 

املبلغ  هذا  اإىل  بحاجة  اإيران  اإن  خا�سة،  م�سادر 
الإيرانيني  املواطنني  اإىل  "تقدميه  اأجل  من  نقداً 
الذين يتم حرمانهم من ا�ستخدام بطاقات الئتمان 

املعرتف بها اأثناء الرحالت اخلارجية".
الرئي�س  اأع��ل��ن  املا�سي،  اأي���ار    8 يف  اأن��ه  يذكر 
التفاق  من  الن�سحاب  ترامب،  دونالد  الأمريكي، 
النووي، املوقع عام 2015 بني طهران وجمموعة 

الدول دائمة الع�سوية يف جمل�س الأمن، بالإ�سافة 
اأملانيا، والذي يقيد الربنامج النووي الإيراين  اإىل 
العقوبات  رفع  مقابل  ال�سلمية  ال�ستخدامات  يف 

الغربية عنها.
بالعقوبات  ال��ع��م��ل  اإع����ادة  ت��رام��ب  اأع��ل��ن  ك��م��ا 
والكيانات  وال�رشكات  طهران،  على  القت�سادية 

التي تتعامل معها. 
بيان،  يف  الليبية  للنفط  الوطنية  املوؤ�س�سة  رئي�س  اعلن   
األف   527 اإىل  نزل  اخلام  من  البالد  اإنتاج  اإن  الثنني،  
1.28 مليون برميل يوميا يف  �سباط  برميل يوميا من 

عقب اإغالق موانئ نفطية يف الآونة الأخرية.
ومل ي�سبق اأن ذكرت املوؤ�س�سة اإىل اأي م�ستوى ارتفع اإنتاج 
برميل  مليون  من  اأك��رث  اإىل  جزئيا  تعافى  بعدما  البلد 

يوميا قبل عام.  
م�سطفى  قال  متوز،  الثامن  بتاريخ  م�سور  بيان  ويف 
من  تتخذ  التي  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اهلل  �سنع 
 23 النفطي يف  الفيل  اإغالق حقل  اإن  لها  مقرا  طرابل�س 
األف   80 فقد  اأ�سفر عن  احتجاجات  ب�سبب  �سباط  فرباير 
برميل يوميا، لكن الإنتاج ظل بعد ذلك قرب 1.1 مليون 

برميل يوميا.
بعد  حاد  ب�سكل  الإنتاج  انخف�س  املا�سي،  ال�سهر  ويف 
هجوم م�سلح على القوات املوالية للقائد الع�سكري خليفة 
را�س لنوف  ليبيا يف ميناءي  املتمركز يف �رشق  حفرت 

وال�سدرة مما اأدى لإغالق املرفاأين.
حفرت  يقوده  الذي  الليبي  الوطني  اجلي�س  دحر  اأن  وبعد 
املوانئ  �سي�سلم  اأن��ه  اأعلن  اأ�سبوع  م��رور  بعد  الهجوم 
للنفط  وطنية  موؤ�س�سة  اإىل  البالد  ���رشق  يف  واحل��ق��ول 

موازية.
يت�سن  ومل  مغلقني،  وال�����س��درة  لن��وف  را���س  ي��زال  ول 
للنفط  الوطنية  املوؤ�س�سة  التي حجزتها  الناقالت  حتميل 
املنتج  بو�سفها  دوليا  بها  املعرتف  وهي  طرابل�س،  يف 

والبائع الوحيد للنفط الليبي.

وقال �سنع اهلل ”اإنتاجنا اليوم 527 األف برميل، وبكرة 
هيكون اأقل وبعد بكرة هيكون اأقل، وكل يوم نازل“.

ب�سبب  الإن��ت��اج  من  الفاقد  املوؤ�س�سة  ق��درت  اأن  و�سبق 
الإغالق عند 850 األف برميل يوميا، مبا يعادل اإيرادات 

يومية قدرها 67 مليون دولر.
برميل  مليون   1.6 ت�سخ  اأوب���ك  ع�سو  ليبيا  ك��ان��ت 
الإغالق  ال�رشاع وعمليات  يوؤدي  اأن  قبل  اأكرث  اأو  يوميا 
والنق�سامات ال�سيا�سية اإىل تقلي�س الإنتاج من 2013. 

معنويات  اأن  الثنني  نتائجه،   ن�رشت  م�سح  اأظهر 
متوز  يف  ارتفعت  اليورو  منطقة  يف  امل�ستثمرين 
اأ�سهر متتالية، لكن  بعد تراجعها على مدى خم�سة 
جمموعة �سنتك�س لالأبحاث قالت اإن �سبح التوترات 
ينذر  املتحدة  الوليات  مع  املت�ساعدة  التجارية 

بتقوي�س املعنويات من جديد.
وارتفع موؤ�رش �سنتك�س ملنطقة اليورو اإىل 12.1 من 
9.3 يف حزيران، بينما كان متو�سط التوقعات يف 

ا�ستطالع لرويرتز اأن ينخف�س املوؤ�رش اإىل 8.2 .
وقالت �سنتك�س يف مذكرة بحثية ”من امل�ستبعد اأن 

يوؤذن هذا التطور ببداية موجة ارتفاع جديدة“.
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  ا�ستهدف  ”اإذا  واأ�سافت 
فاإن  الآن،  الأوروب��ي��ة  ال�سيارات  �سناعة  ترامب 
تباطوؤ  من  اأكرث  هو  ملا  يوؤدي  قد  التجاري  النزاع 

املعنويات القت�سادية“.
ر�سوم  بفر�س  املا�سي  ال�سهر  ه��دد  ترامب  ك��ان 

املركبات  جميع  على  باملئة   20 ن�سبتها  ا�سترياد 
املجمعة يف الحتاد الأوروبي، مما قد يغري منوذج 

�سيارات  ببيع  يتعلق  فيما  للقطاع  احلايل  الأعمال 
يف الوليات املتحدة.

وا�ستهدف ترامب اأي�سا الحتاد الأوروبي واملك�سيك 
ال�سلب  على  باملئة   25 ن�سبتها  بر�سوم  وكندا 
بداية حزيران،  الألومنيوم يف  على  باملئة  وع�رشة 

لينهي اإعفاءات �سارية منذ اآذار.
على  ر�سوم  بفر�س  وكندا  الأوروب��ي  الحت��اد  ورد 

�سلع اأمريكية. 
فر�ستها  بر�سوم  اأمريكية  �سلعا  ال�سني  وا�ستهدفت 
واردات  على  ر�سوم  تطبيق  ترامب  ق��رار  على  ردا 
الذين  الأمل��ان  امل�سنعني  قلق  اأث��ار  مما  اأمريكية، 

يعتمدون على اأكرب اقت�سادين بالعامل يف النمو. 
امل�ستثمرين  ملعنويات  �سنتك�س  موؤ�رش  وتراجع   
الأملاين اإىل 16.2 من 18.5 يف   حزيران، لي�سجل 
اأدن��ى  اإىل  وي�سل  التوايل  على  له  هبوط  �ساد�س 

م�ستوياته منذ �سباط 2016.
الفرتة  يف  م�ستثمرا   917 اآراء  �سنتك�س  وا�ستطلعت 

بني اخلام�س وال�سابع من متوز.
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انتع���س الي��وان ال�سيني وارتفع الي��ورو لأعلى م�ستوياته 
من��ذ 14 حزي��ران م��ع اإقب��ال امل�ستثمرين عل��ى الأ�سول 
عالي��ة املخاط��ر بعد ن�رش بيان��ات مواتية ع��ن الوظائف 
الأمريكي��ة الأ�سب��وع املا�س��ي ويف ظ��ل دلئ��ل عل��ى اأن 
التوت��رات التجاري��ة مل ت�سعف الزخ��م القت�سادي حتى 
الآن. و�سم��د اجلنيه ال�سرتلين��ي يف وجه ا�ستقالة الوزير 
املعن��ي ب�سوؤون خ��روج بريطانيا من الحت��اد الأوروبي 
ب�سب��ب معار�س��ة خطة رئي�س��ة الوزراء تريي��زا ماي التي 
ج��رى التف��اق عليه��ا حديث��ا بخ�سو�س مرحل��ة ما بعد 
الن�سحاب من الحتاد. وارتفع ال�سرتليني اإىل 1.3328 
دولر مع تركز املتعاملني على تزايد احتمالت ”اخلروج 
ال�سل���س لربيطانيا م��ن الحتاد الأوروب��ي“ الذي يحتفظ 

فيه الطرفان بعالقات جتارية وثيقة.
وزاد الي��وان ن�سف��ا باملئ��ة يف الأ�س��واق اخلارجي��ة اإىل 
6.6292 يوان للدولر ليوا�سل ابتعاده عن امل�ستويات 
املتدني��ة التي �سجلها يف حزيران حني تكبد اأكرب خ�سارة 

�سهرية على الإطالق.  

ارتفع اليورو 0.3 باملئة اإىل 1.1779 دولر، وهو اأعلى 
م�ست��وى له منذ 14  حزي��ران، مع تكبد العملة الأمريكية 
خ�سائ��ر وا�سع��ة النط��اق. وتراج��ع موؤ�رش ال��دولر، الذي 
يقي���س اأداء العمل��ة الأمريكية اأمام �سل��ة من �ست عمالت 
رئي�سية، بن�سبة 0.2 باملئة اإىل 93.899. وخ�رش الدولر 
نح��و 0.5 باملئة م�سجال 93.921، وه��و اأدنى م�ستوى 
له من��ذ 14 يونيو حزيران، بعدما جاءت بيانات الأجور 
الأمريكي��ة التي حتظى مبتابعة وثيق��ة خميبة لتوقعات 
ال�س��وق. واأظه��رت البيان��ات اأن متو�س��ط دخ��ل ال�ساع��ة 
بالولي��ات املتح��دة زاد خم�س��ة �سنت��ات اأو 0.2 باملئة 
يف حزي��ران، بعدم��ا ارتفع 0.3 باملئ��ة يف اأيار.  وي�سري 
ذل��ك اإىل �سغ��وط ت�سخمي��ة متو�سطة قل�س��ت التوقعات 
باأن يرفع جمل���س الحتياطي الحتادي )البنك املركزي 

الأمريكي( اأ�سعار الفائدة اأربع مرات يف 2018.

اعلن��ت املوؤ�س�س��ة العامة للحب��وب ال�سعودية الثنني 
ال�سع��ري يف  1.74 ملي��ون ط��ن م��ن  ا�س��رتت  اإنه��ا 

مناق�سة عاملية.
وق��ال اأحمد الفار�س حماف��ظ املوؤ�س�س��ة يف بيان اإن 
متو�س��ط �سعر �رشاء ال�سعري بلغ 226.47 دولر للطن 
واإن الكمي��ات املتعاق��د عليها من منا�س��ئ ا�سرتاليا 
واأمري��كا ال�سمالي��ة واجلنوبي��ة والحت��اد الأوروبي 

والبحر الأ�سود، وللبائع اختيار املن�ساأ.
الت��ي  احلب��وب  ت�سل��م  طلب��ت  ال�سعودي��ة  كان��ت 

�ست�ستخدمها كعلف يف اأيلول و ت�رشين الأول.


