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العراق.. توطين الرواتب يقضي على الفضائيين 
ويخدم الموظف

توطني  �إن  �ل��ع��ر�ق��ي،  �مل��رك��زي  �لبنك  ق��ال 
على  يق�ضي  مهم  �إج��ر�ء  للموظفني  �ل��رو�ت��ب 
ر�تب  من  �أكرث  ي�ضتلمون  و�لذين  �لف�ضائيني 
و�لقطاع  �ملو�طن  �لثقة بني  �لدولة ويعيد  من 

�مل�رصيف.
�لبنك  �ل��رو�ت��ب يف  ت��وط��ني  م�����ض��وؤول  وذك���ر 
�ملركزي غيث ح�ضني، �أن �إجر�ء توطني �لرو�تب 
�مل�ضارف  على  �ملركزي  �لبنك  مبو�فقة  يتم 
�ملعرتف بها �ضو�ء �حلكومية �أو �خلا�ضة ووفق 
�رصوط �لبنك �ملركزي وقانونه، وعلى �ملوظف 
قناعته  ح�ضب  ر�تبه  توطني  يف  �الختيار  حق 

باخلدمة �لتي يقدمها �مل�رصف.
و�أ�ضاف ح�ضني �أن "�لبنك �ملركزي و�فق على 
20 م�رصفا حكوميا لتوطني �لرو�تب ملوظفي 

�لقطاع �حلكومي و�خلا�ص".
�لف�ضائيني  "هذ� �الإجر�ء �ضيق�ضي على  وتابع 
�أكرث  ي�ضتلمون  و�لذين  �حلكومية  �لدو�ئر  يف 
�لفو�ئد  �إىل جانب  �لدولة،  دو�ئر  ر�تب من  من 
�لذي  �مل�رصف  من  �ملوظف  �ضيجنيها  �لتي 
و�لقرو�ص  �ل�ضلف  من  لديه  �لتوطني  �ضيتم 

و�لت�ضهيالت �مل�رصفية".
رو�تبهم  بتوطني  �ملوظفني  ح�ضني  وطالب 
لتطلعاتهم،  منا�ضبا  يرونه  م�رصف  �أي  يف 
�لعالقة  �ضيفعل  �الإج���ر�ء  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�ضري� 
�لثقة  بناء  و�ضيعيد  و�مل�ضارف  �ملو�طن  بني 

للقطاع �مل�رصيف.
وتوطني �لر�تب هو �أن تقوم �لد�ئرة �لتي يعمل 
فيها �ملوظف باإيد�ع ر�تبه يف �مل�رصف بداًل 
وباإمكانه  مبا�رص،  ب�ضكل  له  ت�رصفه  �أن  من 
�أو منافذ �ل�رصف  �إىل فروع �مل�رصف  �لتوجه 
ل�ضحب  �ل�ضريفة  مكاتب  �أو  �الآيل  كال�رص�ف 
و�ملتبقي  منه  يحتاجه  �لذي  �ملبلغ  �أو  �لر�تب 
با�ضتخد�م  وذل��ك  �مل�رصف،  يف  �دخ��اره  يتم 
بطاقة خا�ضة كالتي ن�ضميها حمليًا "�لبطاقة 

�لذكية" �أو "كي كارد".
فاإن  �لعامل  دول  يف  به  معمول  ما  وبح�ضب 
�لفو�ئد  من  �لعديد  �مل�رصف  يف  �ملال  الإيد�ع 
�أو غري  للزبون �ضو�ء كان موظفًا  و�المتياز�ت 
فقط  لي�ضت  هناك  �لذكية  و�لبطاقة  موظف، 
ل�ضحب �ملال �أو �رص�ء �الحتياجات بل تت�ضمن 

ر�ضوم  يف  وتخفي�ص  �ملبيعات  يف  خ�ضومات 
مكاتب  �أو  �مل�ضارف  ع��ر  �مل��ايل  �لتحويل 

�ل�ضريفة.
م�رصوع  يف  تتو�فر  ال  �ملميز�ت  هذه  �أن  غري 
عنه  �حلديث  يجري  وم��ا  �لعر�قي،  �لتوطني 
�مل�ضتفيدة  �مل�ضارف  قبل  من  �متياز�ت  من 
�ملوظفني  �أحد  و�ضفها  كما  هي  �مل�رصوع  من 
نر�ضى  ح��ت��ى  �مل����وت  "�ضوفونا  متهكمًا 
بال�ضخونة"، حيث �أن �ملوطنة رو�تبهم ميكنهم 
�حل�ضول على �لقرو�ص و�ل�ضلف �مل�رصفية من 
دون �حلاجة �ىل كفيل، هذه هي �مليزة �البرز، 
بالرغم من �أن �إلغاء �رصط �لكفيل هو باالأ�ضا�ص 
و�لكفيل  �ل�ضمان  �أن  حيث  لها،  مرر  ال  عقبة 
هو ر�تب �ملوظف، وبالتايل لي�ص هناك �متياز 

يف �لغاء هذ� �ل�رصط.
ف�ضل  �لر�فدين،  م�رصف  يف  م�ضوؤول  وق��ال 
خطوة  �لرو�تب  "توطني  �ن  ��ضمه،  ذكر  عدم 
ر�تبه  ي�ضتلم  �ن  من  ب��دال  فاملوظف  مهمة، 
عن  �ل��ك��رتوين  �الن  �ال���ض��ت��الم  ��ضبح  ي��دوي��ا 
حتتوي  �لتي  ك��ارد(  )�ملا�ضرت  بطاقة  طريق 
�النرتنيت  على مميز�ت عديدة كالت�ضويق عر 
يف  فيه  يتو�جد  مكان  �ي  من  ر�تبه  و�ضحب 

بغد�د �و �ملحافظات".

و��ضار �ىل �ن "�مل�رصوع يهدف لتقليل �لتكلفة 
وزي���ادة  �ل���رو�ت���ب،  دف��ع  عملية  م��ن  �لكلية 
�لتعامالت �مل�رصفية، كما �نها تعود بالفائدة 
على  يح�ضلون  حيث  رو�تبهم  �ملوطنة  على 
�حل�ضول  باإمكانهم  كما  م�����رصيف،  ح�ضاب 
باال�ضافة،  وغريها  و�ل�ضلف  �لقرو�ص  على 
خوف  ال  حيث  �المني  �جلانب  �ىل  باالإ�ضافة 

من �ضياع �ملال �و �رصقته".
و�و�ضح �ن "�ال�ضتقطاع �و ما ي�ضمى �لعمولة، 
هي �لية ثابتة و�ذ� �ر�د �ملوظف ��ضتالم ر�تبه 
من �ي منفذ خا�ص يتم ��ضتقطاع ثالثة �الف 

دينار عن كل مليون دينار".
�لتي  �الفرت��ضية  �ملميز�ت  من  �لرغم  وعلى 
�أن  على  �أك��د  �أن��ه  �إال  �مل�رصف،  عنها  يتحدث 
بال�ضلف  م�ضمولني  غ��ري  �لعقود  "موظفي 
ميكنهم  �مل��الك  موظفي  وفقط  و�ل��ق��رو���ص، 
دون  وم��ن  و�لقرو�ص  �ل�ضلف  على  �حل�ضول 

حاجة �ىل كفيل".

بغداد - الجورنال

سلف المصارف الحكومية تزيد 
من كاهل المواطن

نمنح قروض 100 راتب اسمي 
لشراء وحدات سكنية

تعرض إمكانية تصدير 
بتروكيمياويات إلى العراق

أكثر من 735،2 ألف متر مكعب 
من "مكثفات الغاز" خالل 2018

بغ��د�د - �جلورنال��ك دع��ت كتل��ة "�لنهج �لوطن��ي"، �لثالث��اء، �ىل مر�جعة 
�ل�ض��لف �ملمنوح��ة  �لت��ي تفر�ض��ها �مل�ض��ارف �حلكومي��ة عل��ى  �لفو�ئ��د 
للمو�طنني، و��ض��فة �ياها بانها "فو�ئد فاح�ض��ة".  وقال �لنائب عن �لكتلة 
جمال �ملحمد�وي يف مومتر �ض��حفي"�كدنا �كرث من مرة �رصورة مر�جعة 
�لدول��ة للفو�ئد �لفاح�ض��ة �ملفرو�ض��ة على �ملو�طنني من قبل �مل�ض��ارف"، 

مبينا �ن "�ل�ضلف �لتي متنح للمو�طن من �جل م�ضاعدته تزيد كاهله".
و��ض��ار �ملحمد�وي �ىل �ن "�ض��لفة 10 ماليني �ملمنوحة �ىل �ملو�طن ت�ضل 
�لفو�ئد �مل�ض��افة �ليه    % 45"، الفتا �ىل �ن "�ض��لفة 100 ر�تب ت�ض��دد من 

قبل �ملو�طن بن�ضبة 60  %  فوق �ل�ضلفة".

ل�رص�ء  ��ضمي  ر�تب   100 قرو�ص  منح  يف  ��ضتمر�ره  عن  �لثالثاء،  �لر�فدين،  م�رصف  �كد 
وحد�ت �ضكنية يف �مل�ضاريع �ال�ضتثمارية. وقال �ملكتب �العالمي للم�رصف يف بيان �نه 
�ل�ضو�بط  �ل�ضكنية يف �مل�ضاريع �ال�ضتثمارية ح�ضب  �لوحد�ت  "م�ضتمر مبنح قرو�ص �رص�ء 
للموظفني  دينار  مليون   75 �العلى  حده  اليتجاوز  و�ن  ��ضمي  ر�تب   100 ��ضا�ص  على 
هذه  مينح  "�مل�رصف  �ن  و��ضاف  للمو�طنني".  دينار  مليون   40 و  رو�تبهم  �ملوطنة 
�لقرو�ص يف �مل�ضاريع �ال�ضتثمارية وبفائدة 4% �ضنويا، ��ضافة �ىل ذلك منح قر�ص �لبناء 
للمو�طنني ي�ضل �ىل 50 مليون بعد تقدمي �ضند مد�ينة الر�ص �ضكنية التقل عن 200 م2".
ب�ضبب  �لدولة، جاء  "توقف منح قرو�ص �ملئة ر�تب ملوظفي دو�ئر  �ن  و��ضار �ملكتب �ىل 

حتقيق خماطر عالية على �مل�رصف وعدم حتقيق �لهدف منه من قبل �مل�ضتفيدين".

منتوجات  ت�ضدير  �مكانية  توفر  زنكنة،  نامد�ر  بيجن  �الإير�ين  �لنفط  وزير  �أكد 
�لبرتوكيمياويات يف حمافظات غرب �ير�ن �ىل �لعر�ق.

و�أ�ضار زنكنة، خالل ملتقى �قيم فى مدينة كرمان�ضاه، �إىل "وجود 10 جممعات 
�ضنويا يف  5 ماليني طن  بنحو  �جمالية  �نتاجية  ذ�ت طاقة  للبرتوكيمياويات 

حمافظات كرمان�ضاه و�يالم ولر�ضتان وكرد�ضتان".
و�أكد، "�إمكانية ت�ضدير منتوجات هذه �لبرتوكيمياويات �ىل �لعر�ق و�ال�ضتفادة 

من هذه �لطاقة لتوفري فر�ص �لعمل وتنمية هذه �ملحافظات".
"منتوجات  �أن  م�ضيفا  �لبرتوكيمياويات"،  من  �لعر�ق  "حاجة  زنكنة،  و�أك��د 

�ملحافظات �لغربية ميكن ت�ضديرها �ىل �لعر�ق عر �ملمر�ت �القت�ضادية".

�أعلنت وز�رة �لنفط، جمموع �لكميات و�ل�ضحنات �مل�ضدرة من �لغاز �ل�ضائل و»�ملكثفات« 
�إن  بيان  يف  جهاد،  عا�ضم  �لنفط  وز�رة  با�ضم  �ملتحدث  وقال   .2018 �ملا�ضي  للعام 
»جمموع �لكميات �مل�ضدرة من "مكثفات" �لغاز  بلغت )735،230( �لف مرت مكعب من 
خالل ت�ضدير )32(�ضحنة ، �ما جمموع �لكميات و�ل�ضحنات من �لغاز �ل�ضائل "غاز �لطبخ 
�الإح�ضائية  بح�ضب   ، )53(�ضحنة  ت�ضدير  خالل  من  طن  �لف   )204،438( بلغت  " فقد 
�ل�ضائل  �لغاز  »ت�ضدير  �أن  جهاد  و�أ�ضاف  �لب�رصة«.  غاز  �رصكة  من  �ل�ضادرة  �لنهائية 
�لزبري  �لب�رصة يف خور  �لعاملية يتم عر موؤ�نى �رصكة غاز  و"�ملكثفات"  �ىل �ال�ضو�ق 
�الإير�د�ت  تعزيز  �ىل  تهدف  »�لوز�رة  �أن  على  موؤكد�  �لعر�ق«،  جنوب  �لب�رصة  مبحافظة 

�ملالية عر ت�ضدير �لكميات �لفائ�ضة عن حاجة �لعر�ق«.

إيراننائب:  العراق الرافدين: 

يصدر

بيانات

أسعار النفط تستقر بدعم آمال محادثات التجارة وتخفيضات أوبك
العراق وتركيا يبحثان زيادة حجم التبادل التجاري 

وتوسيع آفاق التعاون المشترك

الخدمات النيابية: تغيير قريب لشركات االتصال في العراق

باآمال  مدعومة  �لثالثاء  �لنفط  �أ�ضعار  ��ضتقرت 
ب����اأن حم���ادث���ات �مل�����ض��وؤول��ني 
�الأم��ري��ك��ي��ني و�ل�����ض��ي��ن��ي��ني يف 
�لنز�عات  فتيل  تنزع  رمبا  بكني 
�قت�ضادين  �أك��ر  بني  �لتجارية 
قل�ضت  ح���ني  يف  �ل���ع���امل،  يف 
تقودها  �لتي  �الإنتاج  تخفي�ضات 

�أوبك �ملعرو�ص يف �الأ�ضو�ق.
بتوقيت   0742 �ل�ضاعة  وبحلول 
�الآجلة  �لعقود  بلغت  جرينت�ص، 
�ل��ع��امل��ي برنت  �ل��ق��ي��ا���ص  خل���ام 
مرتفعة  للرميل  دوالر   57.42
باملئة   0.2 �أو  �ضنتات  ت�ضعة 

مقارنة مع �الإغالق �ل�ضابق.
وب��ل��غ��ت �ل��ع��ق��ود �الآج���ل���ة خل��ام 
�الأمريكي  �لو�ضيط  تك�ضا�ص  غرب 
بارتفاع  للرميل  دوالر   48.56
 0.1 �أو  �ضنتات  �أرب��ع��ة  ق���دره 

باملئة.

كان وزير �لتجارة �الأمريكي ويلبور رو�ص قال 
تتو�ضالن  قد  وو��ضنطن  بكني  �إن  �الثنني  يوم 
�لوقت  يف  قبوله“  ”ميكننا  جتاري  �تفاق  �إىل 

�ل�ضني  من  �مل�ضوؤولني  فيه ع�رص�ت  يعقد  �لذي 
و�لواليات �ملتحدة حمادثات يف م�ضعى الإنهاء 
�الأ�ضو�ق  يف  ��ضطر�با  ي�ضبب  جت��اري  خالف 

�لعاملية منذ �لعام �ملا�ضي.
وع���ل���ى �ل���رغ���م م���ن �ل���ت���ف���اوؤل 
يحذر  ب��ك��ني،  يف  ب��امل��ح��ادث��ات 
�لعالقات  �أن  من  �ملحللني  بع�ص 
ز�ل��ت  م��ا  وب��ك��ني  و��ضنطن  ب��ني 
تندلع  ق��د  �ل��ت��وت��ر�ت  و�أن  ه�ضة، 

جمدد� يف وقت قريب.
�أي�ضا  خم���اوف  ه��ن��اك  �أن  كما 
عامليا  �قت�ضاديا  تباطوؤ�  �أن  من 
�ضيوؤثر �ضلبا على ��ضتهالك �لوقود.
فاإن  �لنفط،  �إمد�د�ت  �إىل  وبالنظر 
تتلقى   2019 يف  �خل��ام  �أ�ضعار 
�الإن��ت��اج  تخفي�ضات  م��ن  �ل��دع��م 
�ل��ب��ل��د�ن  منظمة  تنفذها  �ل��ت��ي 
�لتي  )�أوب���ك(  للبرتول  �مل�ضدرة 
�ل�رصق  م��ن  دول  عليها  تهيمن 
�إنتاج  تخفي�ضات  وكذلك  �الأو�ضط 

رو�ضيا غري �لع�ضو يف �أوبك.

بحث وزير �لتجارة حممد ها�ضم �لعاين مع 
�لوفد �لرتكي �الأقت�ضادي �لذي يزور �لعر�ق 
وتو�ضيع  �لتجاري  �لتبادل  حجم  زي��ادة 
�آف���اق �ل��ت��ع��اون �مل�����ض��رتك يف �مل��ج��االت 
و�الأ�ضتثمارية  و�لتجارية  �الأقت�ضادية 
على  و�ل��رتك��ي��ز  �لنظر  وج��ه��ات  وت��ب��ادل 
بني  �مل�ضرتك  �الأهتمام  ذ�ت  �ملو��ضيع 

تركيا و�لعر�ق.
و�أ�ضتعد�د  �للقاء حر�ص  �لعاين خالل  و�أكد 
تركيا  �جل��ارة  مع  �لتعاون  على  �ل��ع��ر�ق 
زيارة  عززتها  و�لتي  �جلو�نب  خمتلف  يف 
�الأخ��رية  �ضالح  برهم  �جلمهورية  رئي�ص 
�مللفات  وحل  �الأج��ر�ء�ت  لت�ضهيل  لرتكيا 
�ملنا�ضبة  �حللول  و�أيجاد  بينهما  �لعالقة 
ل��ه��ا وزي����ادة ح��ج��م �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري 
و�الأ�ضتثماري وتبادل �خلر�ت ومبا يخدم 
�مل�ضالح �مل�ضرتكة لكال �لبلدين ،م�ضري�ً �ىل 
�أن �لعر�ق وتركيا تربطهما عالقات وثيقة 
وعلى مر �الأزمان حيث ي�ضعى �جلانبان �إىل 
�أ�ضرت�تيجية  ذ�ت  �لعالقات  تلك  تكون  �أن 
�ملجاالت  خمتلف  وعلى  وو��ضحة  و�حدة 

و�مل�ضاريع ".
�أمكانية تعاون �لوز�رة  " �إىل  ولفت �لعاين 
و�ل�ضايلو�ت  �مل��خ��ازن  بناء  جم��االت  يف 
و�أ�ضتري�د  �ملتبادلة  �ملعار�ص  و�أق��ام��ة 
من  وغريها  و�الأن�ضائية  �لغذ�ئية  �مل��و�د 

بها  �لتجارة  وز�رة  تعمل  �لتي  �ملجاالت 
�ضمن �لرنامج �حلكومي ".

من جانبه �أكد �لوفد �لرتكي على" �أ�ضتعد�د 
�ل��ع��ر�ق  على  ل��الأن��ف��ت��اح  �ل��ك��ام��ل  تركيا 
و�لدخول  �الأعمار  �أع��ادة  يف  و�مل�ضاركة 

و�لتجارية  �الأقت�ضادية  �مل�ضاريع  يف 
و�الأ�ضتثمارية وعلى خمتلف �الأ�ضعدة ".

بني  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  حجم  �أن  ي��ذك��ر 
�ضهر  لغاية  دوالر  مليار�ت   8 بلغ  �لبلدين 

ت�رصين �الأول من عام 2018.

�لنية  �لنيابية  و�الع��م��ار  �خل��دم��ات  جلنة  ك�ضفت 
�الت�ضال  ب�رصكات  خا�ضة  جديدة  مناق�ضات  لطرح 
ف�ضل  بعد  �الت�����ض��االت،  وج��ودة  �لر�ضوم  لتخفي�ص 
�الت�����ض��ال  ج���ودة  حتقيق  يف  �ل��ن��اف��ذة  �ل�����رصك��ات 

للمو�طنني.
و�كد ع�ضو �للجنة وليد �ل�ضهالين يف ت�رصيح �ضحفي، 
�الت�ضاالت  لقطاع  �للجنة  قبل  من  حثيثة  متابعة 
�ن"  مبينًا  �لعر�ق"،  مناطق  عموم  يف  ل��رد�ءت��ه��ا 
مو�ضوعة �لرخ�ص �لتي منحت لل�رصكات �ىل �الن هي 

فقط و�جهة للمحافظة على �لو�ضع �لعام باعتبارها 
من  كرى  لها  مالية  �ر�د�ت  وحتقق  نافذة  �رصكات 
من  �لو�قع  �ر�ص  على  مناف�ضة  �رصكات  وجود  دون 

�ملمكن �ن حتقق جودة وخدمة �أف�ضل للمو�طنني". 
�خلدمات  للجنة  جد�  كبرية  نية  وج��ود  �ىل"  و�أ�ضار 
على  �الت�ضاالت  مو�ضوعة  حول  بالتدقيق  �ملعنية 
ومعاجلتها  �مل��وج��ودة  �الأخ��ط��اء  ت�ضخي�ص  يتم  �ن 
مو�ضوع  طرح  �ىل  باالإ�ضافة  �لعلمية،  �الأط��ر  وفق 
ل�����رصك��ات �الت�����ض��ال يف  �ل��ت��ي منحت  �ل��رت�خ��ي�����ص 
�ل�ضنو�ت �ملا�ضية دون فتح �ملجال لبع�ص �ل�رصكات 

�ملناف�ضة".

�ل�ضهالين �أكد طرح �لفكرة يف �جتماع للجنة وبالتايل 
�حلكومة"،  �ىل  تر�ضل  ق��ان��ون  يف  ت��وؤط��ر  �ن  ميكن 
م�ضتدركًا" البد من طرح �ملناف�ضة فلي�ص من �ملنطق 
�ن يقف �لعر�ق على �رصكة و�حدة مهيمنة وم�ضيطرة 
�ثري  �ضي  تي  و�م  }زين  �رصكة  خا�ضة  �الأجو�ء  على 

و�آ�ضيا �ضيل وكورك تيليكوم ".
و�رصكتي  "زين"  �رصكة  منح  �لعر�ق  �ن  �ىل  ي�ضار 
تقدمي  حق  �لبالد  يف  �الأخ��ري��ني  �ملحمول  �لهاتف 
خدمات �جليل �لثالث مرت�جعا عن قر�ر �ضابق بوقف 
�ضنو�ت  د�م  جمود�  ولينهي  �لدوالر�ت  مباليني  مز�د 

و�أ�رص بتنمية �أكر قطاعاته غري �لنفطية.
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�ضجل �ضعر �لنفط هبوطا، على خلفية رفع م�ضتوى �الإنتاج 
يف �أكر �لدول �مل�ض��درة ل�"�لذهب �الأ�ض��ود" د�خل منظمة 
"�أوب��ك" وخارجها. وبحلول �ل�ض��اعة �ل���15:00 بتوقيت 
غرينيت���ص، �ض��جلت عق��ود خ��ام برنت �نخفا�ض��ا بن�ض��بة 
1.43 باملائة، ليبلغ �ض��عر �لرميل 53.03 دوالر، فيما 
�نخف���ص �ض��عر عق��ود �خل��ام �الأمريك��ي "غ��رب تك�ض��ا�ص 
�لو�ض��يط" )WTI( مبق��د�ر %1.96 حتى 44.52 دوالر 
للرميل. و�ض��بق �أن �نخف�ص �ضعر برنت مبقد�ر نحو 20% 
 WTI عام 2018 بعد �رتفاع لعامني، فيما �ض��هد �ض��عر

�نخفا�ضا بحو�يل %24 خالل �لعام �ملا�ضي.

ك�ض��ف تقرير ن�رص على موقع "نومبي��و"، �لذي يعنى 
بامل�ض��توى �ملعي�ض��ي لدول �لعامل، �ن تكلفة �ملعي�ضة 
يف بغ��د�د ه��و �قل م��ن مدين��ة نيوي��ورك �المريكية 

بن�ضبة 54.65% .
و�أو�ضح �لتقرير �أن "�لتكاليف �ل�ضهرية لعائلة مكونة 
من �أربعة �فر�د يعي�ضون يف بغد�د تبلغ 2 مليون و62 
�لف دينار"، مبينا �أن "هذ� �لكلفة ال ت�ضمل �اليجار". 
و�أ�ض��اف �ن "تكاليف �ل�ضهرية ل�ض��خ�ص و�حد بدون 
�يجار تبلغ 608 �لف و69 دينار"، مبينة �ن "موؤ�رص 
تكلفة �ملعي�ض��ة يف بغد�د �قل بن�ض��بة %54.65 عنه 

يف مدينة نيويورك �المريكية".

قف��زت �أ�ض��عار �لنفط باأكرث م��ن 1.5 باملئة، �لي��وم �الثنني، 
مدفوع��ة بحال��ة من �لتف��اوؤل باأن حمادث��ات ُتعقد يف بكني 
ميك��ن �أن تنه��ي �حل��رب �لتجاري��ة ب��ني �لوالي��ات �ملتحدة 
و�ل�ض��ني، فيم��ا تلقى �خلام �أي�ض��ا دعما من تخفي�ض��ات يف 

�إمد�د�ت عدد من كبار �ملنتجني.
وبحل��ول �ل�ض��اعة 0635 بتوقي��ت جرينت���ص، بلغ��ت �لعقود 
�الآجلة خلام �لقيا���ص �لعاملي برنت 57.93 دوالر للرميل، 
مرتفعة 87 �ضنتا �أو 1.5 باملئة مقارنة مع �الإغالق �ل�ضابق.
وبلغت �لعقود �الآجلة خلام غرب تك�ض��ا�ص �لو�ضيط �الأمريكي 
48.76 دوالر للرمي��ل بزي��ادة قدره��ا 80 �ض��نتا �أو 1.7 

باملئة.
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