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الزراعة: الخطة الشتوية في مرحلة االعداد

الزراعي  القطاع  ت�رضر  عن   ، الزراعة  وزارة  ك�شفت 
يف بن�شبة 50 باملائة جراء اجلفاف وقلة الإيرادات 
اإن  القي�شي  مهدي  ال���وزارة  وكيل  وق��ال  املائية. 
ال�شيفي  املو�شم  خالل  ت�رضر  الزراعي  “القطاع 
الإي��رادات  وقلة  اجلفاف  ب�شبب  باملائة،   50 بن�شبة 
اأن  القي�شي  واأو�شح  البالد”.  اإىل  الداخلة  املائية 
“ال�رضر �شينعك�س �شلبًا على اخلطة الزراعية للمو�شم 

ال�شتوي والتي ل تزال الوزارة تعمل على اإعدادها”.
وبينّ اأن “ال�رضر احلا�شل يف مو�شم ال�شيف �شيقل�س 

امل�شاحات املزروعة خالل اخلطة ال�شتوية”.
علم  يف  ومتخ�ش�شون  املتحدة  بالأمم  خرباء  وقال 
ت�شهدته  ال��ذي  املا�شي  ال�شتاء  جفاف  اإن  املناخ 
عقود  ب�شعة  يف  الجف  هو  الأو�شط  ال�رضق  منطقة 
نفاد  مع  العاملية  الغذاء  اأ�شعار  بارتفاع  ينذر  رمبا 

املحا�شيل املحلية وتاأزم �شبل العي�س للمزارعي.
وبدرجات متفاوتة اأ�شاب اجلفاف نحو ثلثي الأر�س 
العراق  يف  اأ���ش��ال  وامل��ح��دودة  للزراعة  ال�شاحلة 

و�شوريا ولبنان والأردن والأرا�شي الفل�شطينية.
الأمم  عليها  ت�رضف  درا�شة  من  مقتطفات  وت�شری 
اأن  اإىل  قريبا  نتائجها  ن�رض  املنتظر  ومن  املتحدة 
اجلفاف يف العراق �شي�شتمر و�شتزيد �شدته يف الفرتة 
من 2018 اإىل 2026 مما يزيد من اعتماد واحد من 
اأكرب م�شتوردي احلبوب يف العامل على واردات الغذاء 

الأجنبية.
وتقول املقتطفات اأن تركيا -التي تنبع منها معظم 
كمية  خف�شت  املياه-  من  و�شوريا  العراق  م��وارد 
خالل  من  والفرات  دجلة  نهري  اإىل  املتدفقة  املياه 
من  املتزايدة  املحلية  لتلبية حاجاتها  �شدود  اإقامة 

املاء
مبنظمة  البيئي  القت�شاد  الخت�شا�شي  وق��ال 
الأغذية والزراعة التابعة لالأمم املتحدة )فاو( حممد 
ح�شي "اإذا نظرنا اإىل املئة �شنة املا�شية فال اأعتقد 
هذا  مثل  �شهدت  متتالية  اأع��وام  خم�شة  �شنجد  اأننا 

اجلفاف."
يف  احل��ب��وب  مبحا�شيل  بالفعل  اجل��ف��اف  واأ����رض 
مناطق يف �شوريا وبدرجة اأقل العراق. وبع�س الدول 
املت�رضرة من اجلفاف هي بالفعل من كبار م�شرتي 

احلبوب من الأ�شواق العاملية.
وقال خبری البذور وال�شت�شاري بالفاو ناقد خمي�س 
ال�شلع  ا�شتریاد  عن  امل�شوؤولة  اجلهات  جتد  "عندما 
اإىل  �شتتجه  الإنتاج  يف  نق�شا  الأ�شا�شية  الغذائية 
الأ�شواق اخلارجية حيث �شيدفع الطلب الزائد بال �شك 

اأ�شعار الغذاء العاملية لالرتفاع."
ت�شهد  مل  املنطقة  اأن  املطر  موؤ�رض  يظهر  وا�شاف 
عام  منذ  النحو  هذا  على  الأمطار  مياه  يف  نق�شا 

1970 على الأقل.
وقال ح�شي اإن هذا جزء من النتائج الأولية لدرا�شة 
فنية م�شرتكة عن اإدارة خماطر اجلفاف اأجرتها عدة 

وكالت تابعة لالأمم املتحدة منها الفاو

والثقافة  والعلم  الرتبية  ومنظمة  التنمية  وبرنامج 
)يون�شكو( ومن املقرر ن�رضها هذا ال�شهر.

وقال خرباء يف علم املناخ وم�شوؤولون اإن ال�شلطات 
وكالت  اإىل  اإ�شافة  والزراعة  املياه  عن  امل�شوؤولة 
الأمم املتحدة املتخ�ش�شة بداأت اإعداد خطط لالإعالن 
ر�شميا عن حالة جفاف يف ال�رضق الأو�شط متتد حتى 

املغرب وجنوبا حتى اليمن.
بالنينك  موؤ�ش�شة  يف  الطبيعية  امل��وارد  خبری  وقال 
الدرا�شات  يف  املتخ�ش�شة  الدولية  ال�شت�شارية 

اجليولوجية مبنطقة ال�رضق الأو�شط واأفريقيا
من  اأجزاء  يزداد حدة يف  اجلفاف  اإن  اخلويل  حممد 
�رضق البحر املتو�شط والعراق يف حي ي�رضب بقوة 
يف  جفاف  موجات  ب�شع  اأن  بعد  جم��ددا  �شوريا 

العقود الأخریة.
بحظر  حزيران،  يف  العراقية  الزراعة  وزارة  واأمرت 
زراعة الأرز والذرة وبع�س املحا�شيل الأخرى التي 

حتتاج اإىل الكثری من املياه.
مو�شم  قرون،  منذ  الأوىل  للمرة  العراق  وبهذا، خ�رض 

ي�شكل  الذي  الزكية  الرائحة  العنرب" ذي  "اأرز  زراعة 
35 يف املئة من اإنتاج الأرز العراقي.

وي�شری علي اإىل ظاهرة جديدة بداأت تنت�رض يف املدن 
موزعي  من  املياه  ���رضاء  عملية  وه��ي  اجلنوبية، 
ينقلونها يف �شاحنات �شغریة اإىل املنازل، وتعبئتها 

يف خزانات �شغریة خارج البيوت.
اأم���را ع��ادي��ا يف ه��ذه امل���دن، روؤي���ة ن�شوة  وب���ات 
على  نحا�شية  ق���دورا  يحملن  بال�شواد  مت�شحات 
اخلارجية،  اخلزانات  باملياه من  روؤو�شهن، ميالأنها 

لال�شتخدام املنزيل.
وتبلغ تكلفة نقلة املياه الواحدة 25 األف دينار )20 
بالن�شبة  كبریا  �شار  الرقم  هذا  لكن  تقريبا(.  دولرا 
اإىل  املا�شية  اأ�شعار  انخف�شت  بعدما  للفالحي 
�شوى  املادي  مردودها  يكفي  فال  تقريبا،  الن�شف 

�شهرين تقريبا بي املاء والعلف.
اجلنوبية  املحافظات  يف  اجلامو�س  مربو  وب���داأ 
�شداد  من  باإعفائهم  مطالبي  م��وؤخ��را  بالتظاهر 

القرو�س الزراعية التي يف ذمتهم ب�شبب الأزمة.

وياأتي ذلك بعد وقت ق�شری من انتهاء حرب �رضو�س 
ما  على   2014 العام  يف  �شيطر  ال��ذي  داع�س  �شد 
املتمثلة  والتحديات  البالد،  م�شاحة  ثلث  يقارب 

باإعادة اإعمار البالد.
عملية  من  تزيد  ح�رضات  ظهور  بداأ  اجلفاف،  وبفعل 
اجلمعية  مدير  ي��وؤك��د  م��ا  بح�شب  امل��وا���ش��ي،  نفوق 

الفالحية يف مدينة النجف اأحمد العي�شاوي.
ويقول العي�شاوي "يف تاريخ العراق احلديث والقدمي 

مل حتدث كارثة مماثلة يف �شح املياه".
وي�شيف "نحن اليوم يف م�شتنقعات مائية، ل ميكن 
البعو�س، لكن املوا�شي جمربة  اأن ي�شكن فيها حتى 
على ال�رضب منها، ل حول لها ول قوة"، لفتا اإىل اأن 
"�شح املياه اأدى اإىل ظهور زواحف وديدان تنتقل من 

حيوان اإىل اآخر ب�رضعة كبریة وتقتلها".
يف  رئي�شية  و���ش��دود  مائية  خ��زان��ات  وج��ود  ورغ��م 
ودوك��ان  وحديثة  املو�شل  ���ش��دود  بينها  ال��ب��الد، 
واأخرى متفرقة �شغریة، فلم يبق فيها ال ع�رضة يف 

املئة تقريبا من قدرتها ال�شتيعابية.

وكانت م�شتنقعات الأهوار الواقعة يف جنوب العراق 
جنوب  يف  الكيلومرتات  اآلف  ع�رضات  متتد  والتي 
عي�س  وم�شدر  البيئي  للتوازن  عامال  ت�شكل  البالد، 

لل�شاكني فيها، لكنها مل تعد كافية اليوم.
اإىل  و�شلت  الأم��ور  اأن  عراقيون  م�شوؤولون  ويوؤكد 
لل�رضب،  كافية  مياه  على  احل�شول  ع��دم  درج��ة 
�شوى  يتبق  ومل  للحيوانات،  حتى  ول  لل�شكان  ل 

منخف�شات وبرك ماء متناثرة.
اأكرب  بامتالك  يوما  يتباهى  كان  الذي  العراق  ويف 
مل  املنطقة..  يف  اخل�شبة  الأرا���ش��ي  من  م�شاحات 
مت�س �شوى ثالث �شنوات فقط على انتهاء اآخر دورة 
باملئة  اأكرث من 73  اأثرت على  والتي  جفاف كربى 

من البالد.
ومنذ �شنوات يعاين العراق من انخفا�س متوا�شل يف 
اإيرادات املياه عرب نهري دجلة والفرات، نتيجة قلة 

ت�شاقط الأمطار يف مو�شم ال�شتاء.
اأ�شا�شي على  العراق يف تاأمي املياه ب�شكل  ويعتمد 

نهري دجلة والفرات وروافدهما.

بغداد – الجورنال

صرف وجبة جديدة من 
سلفة المتقاعدين المدنيين 

المباشرة بحفر أول بئر في حقل 
الغراف

تلزم الشركات االجنبية بتشغيل %50 
من العمالة العراقية

بترول العراق سيغطي العالم اجمع 
في السنوات المقبلة

اأعلن م�رضف الرافدين، ال�شبت، عن �رضف وجبة جديدة من �شلفة املتقاعدين 
الدفع  اأدوات  طريق  عن  دينار  ماليي  ثالثة  البالغة  والع�شكريي  املدنيي 
اللكرتوين. وقال املكتب العالمي للم�رضف يف بيان ، اإنه "مت �رضف دفعة 
جديدة من �شلف املتقاعدين املدنيي لنحو 1989 متقاعداً، كما مت �رضف 
اأن  البيان،  واأو�شح  متقاعداً".   2666 لنحو  الع�شكريي  املتقاعدين  �شلفة 
ن�شية  ر�شالة  اإر�شال  عرب  املتقاعد  اإبالغ  طريق  عن  مت  ال�شلفة  تلك  "�رضف 
تخطره مبنحه ال�شلفة وذلك بعد اأن ا�شتكمل كافة الإجراءات القانونية ملنحه 
اياها و�رضفها عن طريق اأدوات الدفع اللكرتوين والتي متت تعبئة الر�شيد 

املايل اليها".

العقد املربم مع  الول �شمن  البئر  بتنفيذ حفر  العراقية   با�رضت �رضكة احلفر 
�رضكة برتونا�س املاليزية يف حقل الغراف النفطي مبحافظة ذي قار.

وذكر بيان لل�رضكة ان "�رضكة احلفر العراقية با�رضت بتنفيذ عمليات حفر البئر 
نفطي  بئر   28 حلفر  املاليزية  برتونا�س  �رضكة  مع  املربم  العقد  �شمن  الول 
اىل حمافظة  التابع  النفطي  الغراف  املفتاح يف حقل  ت�شليم  با�شلوب  اجتاهي 
املطلوب حفرها ترتاوح ما بي )2950  الآبار  "اأعماق  ان  واأو�شح  قار".  ذي 
 )IDC58 و IDC54 ( وخ�ش�شت ال�رضكة جهازي احلفر )ولغاية 4300 مرت
لتنفيذ عمليات احلفر وهي اأجهزة متطورة ذي القدرة احل�شانية 2000 ح�شان 

لها القدرة على حفر اآبار نفطية ت�شل لأعماق �شتة الآف و250 مرتاً".

المانة  موافقة  ا�شتح�شالها  ال�شبت،   ، الجتماعية  وال�شوؤون  العمل  وزارة  اعلنت 
العامة ملجل�س الوزراء باإلزام ال�رضكات الجنبية بت�شغيل 50% من العمالة العراقية 
�شمن م�شاريعها ال�شتثمارية. وقال مدير ق�شم الجانب يف دائرة التدريب والت�شغيل، 
التابعة للوزارة ا�شامة اخلفاجي، ان الوزارة قدمت مقرتحا لالأمانة العامة ملجل�س 
الوزراء لإلزام ال�رضكات الجنبية بت�شغيل عمالة عراقية بن�شبة ل تقل عن 50% من 
اجمايل اليدي العاملة امل�شتخدمة يف امل�شاريع ال�شتثمارية احلا�شلة على اجازة 
ا�شتثمار من الهيئة الوطنية لال�شتثمار او هيئات ال�شتثمار يف املحافظات ف�شال 
العراق دون احل�شول على اجازة  ال�شماح للعمالة الجنبية بالعمل داخل  عن عدم 

العمل املن�شو�س عليها يف قانون العمل رقم )37( ل�شنة 2015.

اكد م�شوؤول يف �رضكة نفط حكومية تركية ان برتول العراق �شيغطي العامل 
وا�شتخراج  حفر  يف  القت�شادي  اخلبری  وقال   . املقبلة  ال�شنوات  يف  اجمع 
احل�شار  نتيجة  �شابقا  النفط  انتاج  من  حرم  العراق  ايدمریان  اتيلال  النفط 
الق�شف  نتيجة  النفطية  احلقول  اغلب  وت�رضر  عليه  مفرو�شا  كان  الذي 
اغلب  على  و�شيطرته  داع�س  الظروف جاءت حرب  هذه  بعد  ومن  الع�شكري 
احلروب  انتهاء  وبعد  الن  ولكن  ال�شمالية  املنطقة  يف  النفطية  احلقول 
التكنلوجيا  ودخول  الكبریة  العاملية  ال�رضكات  ودخول  الخرى  والظروف 
والتقنيات احلديثة للعراق ا�شبح بامكان العراق تغطية العامل بالبرتول يف 

ال�شنوات القليلة املقبلة .

العملالرافدين تركيا:النفط: 

بيانات

توقف استيراد القمح يقفز بسعر الخبز في ليبيا
سوق سوداء للحج بالكويت... قفزة بأسعار الطيران 

وتكلفة اإلقامة

الهند تفرض تعريفات جمركية على سلع أميركية

دينار  نحو  ليبلغ  ليبيا  يف  اخلبز  رغيف  �شعر  قفز 
500 درهم  اإىل   250 يف بع�س املناطق، من نحو 
خالل ال�شهر املا�شي، وتوا�شلت الزيادة يف الأ�شعار 
و�شح  التكلفة  ارتفاع  ب�شبب  الأخ��ریة،  الفرتة  خالل 
منذ  للقمح  ا�شتریاد  عمليات  توقف  ظل  يف  الدقيق 
مطلع العام احلايل. وقال وزير القت�شاد وال�شناعة 
بحكومة الوفاق الوطني نا�رض الدر�شي اإن �شحنات 
اأيام اإىل املوانئ  من القمح �شوف ت�شل يف غ�شون 
الليبية حلل م�شكلة رغيف اخلبز. ومن جانبه، قال 
جمال  احلكومي  الأ�شعار  موازنة  �شندوق  مدير 
يف  عرقلة  هناك  اإن  اجلديد"  ل�"العربي  ال�شيباين 
ليبيا  مب�رضف  العمليات  اإدارة  قبل  من  الإج��راءات 

حلل  القمح  ا�شتریاد  على  املوافقة  ب�شاأن  املركزي 
م�شكلة نق�س الدقيق يف املخابز حتى الآن، موؤكدا 
اأن ال�شندوق ل ميتلك حاليا اأي خمزون ا�شرتاتيجي 
للقمح على عك�س الأوقات ال�شابقة حيث كان يكفي 
ل�شتة اأ�شهر. واأ�شاف اأن هناك ف�شادا وحربا يقودها 
عدد من ال�شما�رضة يبلغ عددهم نحو ثالثي �شخ�شا، 
ال�شعر  يف  وامل�شاربة  الدقيق  �شلعة  على  لل�شيطرة 
الدقيق  كميات  ظل  يف  امل�شتهلك  تكلفتها  يتحمل 
موازنة  و�شندوق  حاليا.  امل��وج��ودة  امل��ح��دودة 
حتقيق  اأجل  من  تاأ�ش�شت  عامة،  موؤ�ش�شة  الأ�شعار، 
وتوفریها  واخل��دم��ات،  ال�شلع  اأ�شعار  يف  ا�شتقرار 
ال�شندوق  اأن  اإل  املواطني،  منا�شبة جلميع  بتكلفة 
القت�شادية  الأو�شاع  ب�شبب  مالية  لأزمة  تعر�س 
النفط  اإيرادات  البالد وتراجع  التي تعي�شها  ال�شعبة 

اخلبازين  اأحد  وقال  امل�شلح.  ال�رضاع  تفاقم  و�شط 
املخابز  اإن  عريبي،  �شامل  طرابل�س،  العا�شمة  و�شط 
وتغلق  الدقيق  من  قليلة  كميات  اإل  لديها  توجد  ل 
اأبوابها مع الظهر، م�شریاً اإىل اأن وزن الرغيف اخلبز 
ويباع  فقط،   100 اإىل  غ��رام   200 من  انخف�س 
واخل��م��ریة،  ال�شكر  غ��الء  ب�شب  بدينار  للم�شتهلك 
من  ال��دي��زل  و���رضاء  الدقيق  نق�س  اإىل  بالإ�شافة 
ويتوزع  الكهرباء.  انقطاع  ب�شبب  ال�شوداء  ال�شوق 
اإ�شافة  ليبيا،  اأنحاء  خمتلف  على  خمبزاً   4160
الأفران  على  الطحي  توزع  دقيق  مطحنة   57 اإىل 
حوايل  ليبيا  ت�شتهلك  فيما  مدعومة،  �شبه  باأ�شعار 
 95% وت�شتورد  �شنويًا،  حبوب  طن  مليون   1.26
من  حاجتها  بقية  ُتغطي  فيما   ، اللينّ القمح  من 

الإنتاج املحلي.

يف  الراغبي  ا�شتقبال  ال�شياحة  �رضكات  فيه  بداأت  الذي  الوقت  يف 
اأداء فري�شة احلج، فوجئ املواطنون والوافدون يف الكويت بقفزة يف 
اأ�شعار هذا العام جتاوزت %40 عن العام املا�شي، اإذ و�شل متو�شط 

تكلفة الفرد اإىل 8 اآلف دولر �شاملة الإقامة والنتقال والطعام. 
وظهرت هذا املو�شم �شوق �شوداء حلمالت احلج لأول مرة يف الكويت، 
م�شتغلة ارتفاع تذاكر الطریان وحمدودية العدد املخ�ش�س للحجاج، 
حيث اندفعت احلمالت  نحو امل�شاربة بالأ�شعار وخمالفة ال�شوابط. 
بناء  خليجيا،  الأعلى  الكويت  يف  الواحد  احلج  تكلفة  متو�شط  ويعد 
على بيانات �شادرة من �رضكة م�شاعر الكويتية للحج والعمرة التي 
اأظهرت اأن متو�شط احلج يف دول اخلليج )ماعدا الكويت( ي�شل اإىل 5 

اآلف دولر، �شامل الطریان والإقامة والطعام. 
اأ�شعار حمالت احلج هذا  ارتفاع  الكويتية  الأوقاف  وزارة  واأرجعت   
والتنقالت  كالإقامة  الأ�شا�شية،  اخلدمات  تكلفة  زي��ادة  اإىل  العام 
احلج،  مو�شم  خالل  الطریان  تذاكر  وغ��الء  ال�شعودية  يف  والطعام 
ت�شب يف م�شلحة احلجاج، مما  تتخذها  التي  الإج��راءات  اأن  مبينة 
اأدى اإىل نقلة نوعية يف اأداء حمالت احلج الكويتية، حيث تبواأت اأعلى 
وي�شل  الراحة.  �شبل  وتوفری  اخلدمات  حيث  من  عامليا  امل�شتويات 
الفعلي  75 حملة، لكن  اإىل  الكويت  عدد حمالت احلج املرخ�شة يف 
اإذ  فقط،  حملة   40 يتعدى  ل  قد  منتظمة  حمالت  ي�شری  الذي  منها 
اختار اأ�شحاب الرخ�س الأخرى تاأجریها مقابل مبالغ خيالية ت�شل 

اإىل 165 األف دولر للحملة الواحدة. 
الأ�شعار  فاقم  الرقابة  غياب  اأن  ال�شياحي  القطاع  عاملون يف  واأكد 
هذا العام، اإذ مت التالعب يف اأ�شعار احلمالت، ما خلف �شوقا �شوداء 

ارتفاع  اأن  حمالت  اأ�شحاب  اأكد  حي  يف  عليها،  ال�شيطرة  ي�شعب 
التكلفة وحمدودية الأعداد وراء زيادة الأ�شعار. 

تذاكر  اأ�شعار  اإن  الرا�شد  م�شاري  كويتية  حج  حملة  �شاحب  ويقول   
�شفر الطریان هذا العام لعبت دورا كبریا يف زيادة اأ�شعار احلج، حيث 
جتاوزت �شعف العام املا�شي، وهو ما يعد اأمرا �شعبا على حجاج 

بيت اهلل هذا العام. 
اأ�شكناين لل�شياحة وال�شفر  اأخرى، يقول مدير عام �رضكة   من ناحية 
ر�شوان الزعبي اإن ال�شكل العام حلمالت احلج يف الكويت هذا العام 
تغری متاما حيث �شهدت الأ�شعار ارتفاعا ملحوظا ما دفع العديد من 
خا�شة  احلج،  فري�شة  لق�شاء  جديدة  اأ�شواق  عن  البحث  اإىل  العمالء 
بعد ظهور �شوق �شوداء للحج تتحكم يف اأ�شعار ال�شفر، يف ظل غياب 
طريق  عن  عنها  الإعالن  يتم  التي  والأ�شعار  احلمالت  على  الرقابة 

"ال�شو�شيال ميديا" ولي�س و�شائل الإعالم املعتمدة. 

رفع  تطبيق  �شتبداأ  اإنها  ال�شبت،  الهند،  قالت     
امل�شتوردة  ال�شلع  بع�س  على  اجلمركية  التعريفات 
من الوليات املتحدة يف 18 �شبتمرب )اأيلول( وذلك 

بعد تاأجيلها يف وقت �شابق.
وا�شنطن  رف�س  م��ن  بغ�شب  نيودلهي  و�شعرت 
يونيو  يف  وقررت  جديدة  تعريفات  من  ا�شتثناءها 
)حزيران( زيادة �رضيبة ال�شتریاد ابتداء من الرابع 
)اآب( على بع�س املنتجات الأمريكية  اأغ�شط�س  من 
ومن بينها اللوز واجلوز والتفاح ثم اأجلت بعد ذلك 

هذه اخلطوة.
نيودلهي  م��ن  م�شوؤولون  يعقد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ووا�شنطن من بينهم وزيرا اخلارجية مايك بومبيو 

والدفاع جيم ماتي�س �شل�شلة من الجتماعات ت�شمل 
اإجراء حمادثات ا�شرتاتيجية مع نظرائهم الهنود يف 
�شبتمرب )اأيلول(. وزادت حدة اخلالفات التجارية بي 

الرئي�س دونالد  الهند والوليات املتحدة منذ تويل 
ترامب من�شبه. وارتفع حجم التجارة املتبادلة بي 
ولكن   2016 يف  دولر  مليار   115 اإىل  اجلانبي 
الهند والذي  اإدارة ترامب تريد تقلي�س عجزها مع 
يبلغ 31 مليار دولر وحتث نيودلهي على تخفيف 
العوائق التجارية. ويف يونيو حزيران قررت الهند، 
زيادة  العامل،  يف  الأمريكي  اللوز  م�شتوردي  اأكرب 
يف   20 بن�شبة  ال�شلعة  هذه  على  ال��واردات  ر�شوم 
وال�شي  الأوروبي  اإىل الحتاد  بذلك  املئة من�شمة 
ت��رام��ب يف  ق��رره��ا  التي  ال��زي��ادات  ال��رد على  يف 

التعريفات على ال�شلب والأملونيوم امل�شتورد.
يف   120 بن�شبة  ر�شم  فر�س  اأي�شًا  الهند  وتعتزم 
املئة على واردات اجلوز يف اأقوي خطوة حتى الآن 

�شد الوليات املتحدة.
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$ 71

$56

%15

اأعلنت منظمة اأوبك، ال�ش��بت، اأن �ش��عر �شلة الأوبك 
اليوم��ي �ش��جل 71 دولراً للربمي��ل الواحد، فيما 
اأغل��ق خام برنت على انخفا�س لي�ش��جل 73.36 

دولراً.
وقالت املنظمة يف بيان ، اإن "�ش��عر �شلة اأوبك من 
اأربع��ة ع�رض برمي��ل للخام �ش��جل 71.61 دولراً 

للربميل الواحد".
واأ�ش��افت املنظمة، اأن "ال�شعر انخف�س عن اليوم 
ال�ش��ابق الذي بلغ 72.10 دولراً، وفقا حل�شابات 

اأمانة اأوبك".
م��ن جهة ثانية اأغل��ق خام برنت عل��ى انخفا�س 
لي�ش��جل 73.36 دولراً للربميل الواحد منخف�شا 

.0.12% 9 �شنتات او ما يعادل 

انخف���س الذه��ب لأدن��ى م�ش��توياته يف نحو 17 
�شهرا، بفعل ارتفاع الدولر، م�شحوبا بانخفا�س 
العمل��ة ال�ش��ينية، فيم��ا يتوق��ع بع���س املحللي 

تراجعا اأكرب للمعدن الأ�شفر.
وا�ش��تقر الذهب يف املعام��الت الفورية دون تغری 
يذكر عند 56.1207 دولر لالأوقية )الأون�ش��ة(، 
بع��د اأن تراجع يف وقت �ش��ابق لأدنى م�ش��توياته 
من��ذ 15 اآذار م��ن الع��ام املا�ش��ي عن��د 1204 

دولرات لالأوقية.
ويف الأ�شبوع املا�شي، انخف�س الذهب نحو 4.1 
باملئ��ة. وانخف�س الذه��ب يف العق��ود الأمريكية 
الآجلة 4.0 باملئة اإىل 70.1215 دولر لالأوقية.

�ش��جلت �رضكة "تي�شال" الأمريكية خ�شائر قيا�شية 
يف الرب��ع الثاين من 2018، و�ش��لت اإىل 717.5 

مليون دولر اأمريكي.
فبح�ش��ب البيان��ات الت��ي ن�رضته��ا ال�رضك��ة على 
موقعه��ا اخلا���س عل��ى الإنرتن��ت، ف��اإن ال�رضكة 

تعر�شت خل�شائر كبریة.
واأعرب��ت ال�رضكة عن اأملها يف احلد من اخل�ش��ائر 
ب�ش��يارتها اجلديدة "تي�ش��ال 3" حيث توقعت باأن 
ينخف�س حجم اخل�ش��ائر لن�ش��بة 15 يف املئة مع 

ن�شاط بيع ال�شيارة اجلديدة.
وتتمي��ز ال�ش��يارة اجلديدة باأنها من طراز �ش��يدان 
 31 يف  للبي��ع  طرحه��ا  ومت  مقاع��د  وبخم�ش��ة 

مار�س/اآذار 2016.


