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العراق وايران يبحثان إنشاء منطقة حرة بين البلدين
النفط يغلق على انخفاض 2% بفعل مخاوف بشأن الطلب

هبوط الليرة التركية ألدنى مستوى منذ منتصف كانون الثاني
اقتصادي: دعم الواليات المتحدة للشركات الصناعية ستبقي اسعارالنفط دون ٦٥ دوالرا

من  يعاين  العراق  يف  امل��ايل  النظام  كان   ، �سنوات  �سبع  قبل 
للمحققني  العراقيني  احل�سابات  مدققو  اأو�سح  فقد  امل�ساكل، 
االأمريكيني اآنذاك بان ما يقّدر ب� )800( مليون دوالر من العملة 
االأمريكية ت�رسب اأ�سبوعيًا ب�سكل غري قانوين اىل خارج العراق، 
وادى اإىل عزل حمافظ البنك املركزي عن وظيفته بعد اأن اأ�سبح 
يف  ال�سيا�سي  والنظام  احلكومة  داخل  موؤ�س�سية  قاعدة  للف�ساد 
قوائم  �سمن  العراق  اإدرج��ت  الدولية  املنظمات  فان  البالد، 
املراقبة الدولية للدول التي اأخفقت يف مكافحة غ�سيل االأموال.

جمال  يف  تتح�سن  البلد  جهود  ب��داأت  احل��ني،  ذل��ك  منذ  ولكن 
مكافحة التمويل غري امل�رسوع، وراحت هيئات املراقبة الدولية 
املركزي  البنك  حمافظ  ي�سري  معه  مقابلة  يف  و  ذلك.  تالحظ 
العراقي احلايل علي العالق،، اىل اإن مكافحة الف�ساد يف العراق 
كانت متثل االأولوية الكربى للبنك املركزي منذ اأن ت�سنم من�سبه 
البلد  عام 2014. وقد بداأت جهوده، اىل جانب م�ساهمة قادة 
واخلرباء االأمريكيني والدوليني ، توؤتي ثمارها. ويقول العالق" 
فر�سًا  وفتح  الدولية  املنظمات  من  االح��رام  هذا  اأك�سبنا  لقد 
قانونًا  العراق  واأ�سدر   ." العاملية  املالية  املوؤ�س�سات  لدخول 
يف عام 2015 يجّرم غ�سيل االأموال ومتويل االإرهاب، كما اأن�ساأ 
ومكتبًا  املركزي،  البنك  داخل  االأموال  غ�سيل  ملكافحة  جمل�سًا 
ملكافحة غ�سيل االأموال ومتويل االإرهاب. واأ�سبح املجل�س هو 
ال�سلطة التي تتوىل مهمة االإ�رساف على االمتثال، بينما اأُنيطت 
بالن�ساطات  اخلا�سة  التقارير  مع  التعامل  مهمة  باملكتب 
امل�سبوهة. ويو�سح العالق، "كان ذلك مهمًا النه اأعطانا امل�سار 
نحو التعامل مع امل�سكالت التي كنا نواجهها يف ذلك الوقت". 
التحتية الالزمة لدعم  البنى  اأوجدت  وي�سيف باإن تلك اجلهود 

جهود البالد يف مكافحة غ�سيل االأموال ومتويل االإرهاب.
اأفريقيا  االأو�سط و�سمال  ال�رسق  ق�سم  اأيهم كامل، رئي�س  وي�سري 
جمال  يف  ا�ست�سارية  �رسكة  وه��ي   ، يورا�سيا  جمموعة  يف 
نظام  الغزو  بعد  لديه  العراقكان  اإن  اىل   ، ال�سيا�سية  املخاطر 
القدرات يف جمال  ، وعانى من عدم توفر  م�رسيف غري منظم 
حت�سنت  االأم��ور   " اإن  كامل  ويقول  االأم���وال.  غ�سيل  مكافحة 
من  ت�ستطيع  موقع  يف  احلكومة  وت��ب��دو  كبري،  ب�سكل  االآن 
العراقي،  املايل  القطاع  ونزاهة  �سالمة  على  املحافظة  خالله 
ل�سمان  واإجراءاتها  التنظيمية  لوائحها  تعديل  توا�سل  و�سوف 
ووفقًا  واملايل".  الدويل  للمجتمع  الوا�سعة  للمعايري  االمتثال 
لتقرير �سادر عن وزارة اخلارجية االأمريكية عام 2017 ، فان 
ب�سكل  اأرتفعت  قد  العراق  االأموال يف  االإدانات اخلا�سة بغ�سيل 
 ،)FATF( كبري. ويف حزيران ، قامت جمموعة املهام املالية
وهي هيئة رقابة دولية تتخذ من باري�س مقراً لها ، برفع العراق 
االأم��وال.  غ�سيل  معاجلة  يف  اأخفقت  التي  البلدان  قائمة  من 
ويقول جون �سوليفان، امللحق ال�سابق لوزارة اخلزانة االأمريكية 
املالية  النزاهة  )�سبكة  يف  مديراً  االآن  يعمل  والذي  العراق  يف 
"لقد كان العراق يواجه م�سكالت كبرية على مر  اال�ست�سارية(، 
ال�سنني ". ويو�سح �سوليفان " لقد اأدت احلكومة عماًل جيداً يف 
اإطار  القيام به يف  النا�س يركزون على ما يتعني عليهم  جعل 

خطة جمموعة العمل املايل )FATF( ". وي�سيف ان احلكومة 
الف�سل  االأموال، وعزا  حققت بالفعل تقدمًا يف مكافحة غ�سيل 
يف ذلك اىل جهود ال�سيد العالق. ولكن ما زال هناك اأمام البنك 
املركزي وقادة البلد مهام اأخرى يتوجب القيام بها. فالعراق 
اأ�سل 180 دولة ، يف مرتبة مماثلة لفنزويال،  يحتل 168 من 
يف اال�سدار االخري ملوؤ�رس مدركات الف�ساد، الذي تعده جمموعة 
مكافحة  يف  التح�سن  اإن  املراقبون  ويقول  الدولية.  ال�سفافية 
من  االأجانب  امل�ستثمرين  اهتمام  يجتذب  اأن  ميكن  الف�ساد 
اإن اجلولة القادمة من التقييمات التي  جديد. ويقول �سوليفان 
مكافحة  فعالية  على  �سركز   )FATF( جمموعة  بها  �ستقوم 
بتمرير  االكتفاء  جمرد  عن  عو�سًا   ، العراق  يف  االأموال  غ�سيل 
وي�سيف  بها.  املو�سى  ال�سوابط  وو�سع  ال�سحيحة  القوانني 
التي  والتعليمات  القوانني  وفهم  تنفيذ  اإىل  بحاجة  "اإنهم 
من  امل�ستفادة  الدرو�س  وا�ستخدام   ، التنفيذ  مو�سع  و�سعوها 

امل�سكلة  معاجلة  يف  االإره��اب  مكافحة  متويل  مكافحة  جهود 
اإنها  االأموال املرتبط باجلرمية والف�ساد".  ، وهي غ�سيل  االأكرب 
الق�سية االأمنية الكربى يف العراق اليوم ، كما يقول �سوليفان، 
 . بال�سلل"  باأكمله  البلد  ت�سيب  التي  النقطة  اإنها   " وي�سيف 
وي�سري �سوليفان اىل اإن قدرة امل�سارف العراقية بداأت تتح�سن 
يف تعلم روح القانون ، لكن البلد مازال بحاجة اإىل الكثري من 

التنمية الب�رسية يف جمال مكافحة غ�سيل االأموال.
ق�سايا  باإحالة  قامت  العراقية  امل�سارف  باإن  العالق  ويقول 
ب�سحب  قام  املركزي  البنك  واأن   ، املحاكم  اإىل  االأم��وال  غ�سيل 
التي مت �سبطها يف عمليات لنقل  ال�سريفة  تراخي�س �رسكات 
االأدوات  "هذه  العالق  وي�سيف  م�رسوعة.  غري  بطريقة  االأموال 

ناجحة وهي تقدم نتائج".
م�ساكل  اإن  EYاىل  �رسكة  يف  �رسيك  وهو   ، رعد  وليد  وي�سري 
اإىل املجتمع  االن�سمام  العراقيني عن  املقر�سني  الف�ساد تعيق 

امل�رسفية  ال��ع��الق��ات  تطوير  و�سيعتمد  ال���دويل،  امل�����رسيف 
تعزيز  على  العامل  اأنحاء  خمتلف  مع  الرا�سل  اىل  امل�ستندة 

دفاعات البلد �سد الف�ساد.
هذا  يف  حموريًا  موقعًا  ي�سغل  املركزي  البنك  اإن  رعد  ويقول 
على  االإ���رساف  عن  النهائية  امل�سوؤولية  يتحمل  الأن��ه   ، اجلهد 

برامج مكافحة غ�سيل االأموال يف البالد.
انهم  الدويل  للمجتمع  يظهروا  اأن  عليهم  يجب   " رعد  ويو�سح 

يتعاملون مع الف�ساد على نحو جدي" ،
"حمدودة  م�رسفية  مرا�سلة  عالقات  هناك  كانت  اإن��ه  وق��ال 
للغاية" فيما يت�سل بامل�سارف العراقية املحلية يف ال�سنوات 
املا�سية ، لكن " االآن نرى قائمة طويلة " منها ، ولكنه رف�س 

اعطاء رقم حمدد.
ويقول العالق " يبدو االأمر خمتلفًا متامًا عن ذي قبل . فقد بداأت 

امل�سارف اخلارجية تتعامل معها".

بغداد -  الجورنال

إنتاج أوبك ألدنى مستوى في أربع 
سنوات 

النيابية تؤكد وجود تطمينات 
بتوسيع الخطط الزراعية 

يطلق دفعة من سلفة الخمسة والعشرة 
ماليين دينار للموظفين

رفع سقف االقراض لصندوق 
اإلسكان الى ٥0 مليونًا

�سباط  خالل  �سنوات  اأرب��ع  يف  م�ستوى  الأدن��ى  اأوب��ك  نفط  اإنتاج  تراجع   
املا�سي.

اظهر  الوكالة  نتائجه  ن�رست  الذي  "امل�سح  اأن  "رويرز"،  وكالة  وذكرت 
 30.68 �سخت  ع�سواً   14 ت�سم  التي  للنفط  امل�سدرة  البلدان  منظمة  اأن 
برميل  األف   300 قدره  بانخفا�س  املا�سي  ال�سهر  يوميًا  برميل  مليون 
اأوبك  الإنتاج  اإجمايل  م�ستوى  اأدنى  الثاين وهو  يوميًا مقارنة مع كانون 

منذ 2015".
اأن  للربميل بعد  اإىل 66 دوالراً  ارتفعت  النفط اخلام  "اأ�سعار  اأن  وا�سافت 

تراجعت اىل ما دون 50 دوالراً يف كانون االأول املا�سي".

ملحا�سيل  الزراعية  اخلطط  بتو�سيع  تطمينات  وجود  النيابية  الزراعة  جلنة  اكدت 
املو�سم املقبل.

 وقال عبود وحيد العي�ساوي   رئي�س ال�سن للجنة الزراعه واملياه النيابيه  يف بيان 
اخلطط  بتو�سع   ، املائيه  واملوارد  الزراعه  وزارتي  م�سجعه من  موؤ�رسات   "و�سلتنا 
ال�سلب  الزراعيه  للمحا�سيل يف املو�سم  ال�سيفي القادم  وخا�سه زراعة حم�سول 

وذلك بتوفر خمزون املياه  الكايف .
واو�سح ان هذا االمر يطمئن عموم الفالحني واملزارعني  يف العراق  على  عك�س ما 
عانى به القطاع الزراعي  من �سحة املياه اثرت  ب�سكل �سلبي على اخلطط الزراعيه 

واالنتاج  يف املو�سم ال�سيفي ال�سابق ./انتهى9

الدولة  دوائر  موظفي  �سلفة  من  جديدة  وجبة  الرافدين  م�رسف  اطلق 
التي تراوحت مابني اخلم�سة والع�رسة ماليني دينار عن طريق بطاقة 
املا�سر كارد الدولية . وذكر بيان مل�رسف الرافدين انه مت �رسف دفعة 
جديدة من �سلف موظفي دوائر الدولة الأكرث من الفي موظف الذين مت 

توطني رواتبهم لدى امل�رسف وح�سلوا على البطاقة االلكرونية ".
املوظف  ابالغ  طريق  عن  مت  ال�سلفة  تلك  �رسف  ان   ، البيان  واأو�سح 
ا�ستكمل  ان  ال�سلفة وذلك بعد  اإر�ساله ر�سالة ن�سية تخطره مبنحه  عرب 
كافة االإجراءات القانونية ملنحه اياها و�رسفها عن طريق اأدوات الدفع 

االلكروين والتي متت تعبئة الر�سيد املايل اليها".

اأعلنت وزارة االعمار واالإ�سكان، ال�سبت، عن رفع �سقف االإقرا�س ل�سندوق 
االإ�سكان اىل 50 مليونًا. وقال وزير االعمار واالإ�سكان بنكني ريكاين يف 
االإ�سكان  الوزراء وافق على رفع �سقف قرو�س �سندوق  "جمل�س  اإن  بيان 
واأو�سح  عراقي".  دينار  مليون   50 اإىل  و�سواًل  الوزارة،  ن�سكيالت  اإحدى 
فيما  دينار،  مليون  اأ�سبح 50  بغداد  ل�سكنة  االإقرا�س  "�سقف  اأن  ريكاين، 
االأق�سية  و�سكنة  دينار،  مليون   40 املحافظات  االإقرا�س  �سقف  اأ�سبح 
اخلطوات  من  مزيد  نحو  �سعيه  "موا�سلة  موؤكداً  مليونًا"،   35 والنواحي 
احل�ساري  الوجه  واعادة  ال�سكن  ازمة  تخفيف  يف  للم�ساهمة  القادمة 

ملدننا".

الرافدينتراجع االعمارالزراعة

العالق: لدينا البنى التحتية الالزمة لمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاببيانات

العاين  ها�سم  حممد  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  بحث 
عام  ام��ني  اخ���ري  ح�سن  حممد  ال�سيخ  م��ع 
العالقات  تفعيل  البيت  الهل  العاملي  املجمع 
اال�ستثمارية  والفر�س  والتجارية  االقت�سادية 
العراق االخرى  يف املناطق املحررة ومناطق 
تطوير  اهمية  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ال��ع��اين  واك���د   .
وتفعيل العالقات الثنائية مع جمهورية ايران 
يف  ت�سهم  جديدة  نوافذ  واي��ج��اد  اال�سالمية 
زيادة  يف  وت�سهم  العالقات  مب�ستوى  االرتقاء 

حجم التبادل التجاري واالقت�سادي .
ب��ني رج��ال  اخل���ربات  ت��ب��ادل  " اهمية  واك���د 
وال��دخ��ول  واالي��ران��ي��ني  العراقيني  االع��م��ال 
وا�ستغالل  م�سركة  ا�ستثمارية  مب�ساريع 

جميع  يف  امل��وج��ودة  اال�ستثمارية  الفر�س 
ايجاد روؤية جديدة  ، ف�سال عن  البالد  مناطق 
اقت�سادية  تطورات  من  مايح�سل  مع  تتفق 
و�سيا�سية ، ودور العراق املحوري على م�ستوى 
منفتحا  ا�سبح  ان  بعد   ، وال��ع��امل  املنطقة 
الذي  احلكومة  برنامج  اطار  يف  اجلميع  على 
الربملان  عليه  و�سادق  ال��وزراء  رئي�س  اعلنه 

العراقي".
تعزيز  اهمية  االخ��ري  ال�سيخ  اكد  جهته  من 
والتجارية  االقت�سادية  العالقات  وتطوير 
ف�سال   ، اال�سالمية  واجلمهورية  العراق  بني 
للتبادل  البلدين  بني  حرة  منطقة  ان�ساء  عن 
جديدة  ا�س�س  ار�ساء  يف  ي�سهم  الذي  التجاري 
للتعاون امل�سرك، م�سريا اىل اهمية الدخول يف 
م�ساريع ا�ستثمارية يف املناطق املحررة حيث 

توجد فر�س ا�ستثمارية واعدة تتيح لل�رسكات 
واالعمار  البناء  حملة  يف  امل�ساركة  االيرانية 
االنت�سار  بعد  املناطق  تلك  ت�سهدها  التي 
وقواته  العراقي  ال�سعب  حققه  ال��ذي  الكبري 

امل�سلحة على االرهاب.
وعرب عن ا�ستعداد ال�رسكات االيرانية للتعاون 
العامة  ال�رسكة  خا�سة   ، ال��وزارة  �رسكات  مع 
م��واد  لتجهيزها  االن�سائية  امل���واد  لتجارة 
خمتلفة تدخل يف عمليات البناء واالعمار ومن 

خالل اآليات يتم االتفاق عليها مع ال�رسكة .
اىل  التجارة  وزي��ر  ب��زي��ارة  االخ��ري  ورح��ب 
املقبل  اال�سبوع  مطلع  اال�سالمية  اجلمهورية 
للقاء وزير التجارة وال�سناعة االيراين لتبادل 
رئي�س  لزيارة  واال�ستعداد  وال���روؤى  االفكار 

جمهورية ايران اال�سالمية اىل العراق.

باملئة   2 ح��وايل  منخف�سة  ال�سبت،  النفط،  اأ�سعار  اأغلقت 
بظاللها  األقت  العاملي،  الطلب  منو  ب�ساأن  مبخاوف  متاأثرة 
اأوب��ك  منظمة  تقودها  االإم�����دادات  يف  تخفي�سات  على 

وعقوبات اأمريكية على فنزويال واإيران.
م�ستوى  اأعلى  اإىل  املبكرة  التعامالت  يف  �سعدت  اأن  وبعد 
اأ�سهر، حتولت عقود اخلام االأمريكي اإىل  يف اأكرث من ثالثة 
هبوط حاد بفعل املخاوف ب�ساأن الطلب، وهبط موؤ�رس معهد 
يف  التحويلية  ال�سناعات  قطاع  لن�ساط  التوريدات  اإدارة 
له منذ نوفمرب ت�رسين  اأدنى م�ستوى  اإىل  �سباط  اأمريكا يف 

الثاين 2016، وجاء دون التوقعات.
واأنهت عقود خام القيا�س االأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط 
جل�سة التداول منخف�سة 1.42 دوالر، اأو 2.5 باملئة، لتبلغ 
اأعلى  �سجلت  اأن  بعد  للربميل  دوالراً   55.80 الت�سوية  عند 

م�ستوى منذ منت�سف ت�رسين الثاين عند 57.88 دوالراً.
 1.24 برنت  مزيج  العاملي  القيا�س  خام  عقود  وتراجعت 
دوالر، اأو 1.9 باملئة، لت�سجل عند الت�سوية 64.89 دوالراً.

وعلى الرغم من ت�سجيلهما اأعلى م�ستوياتهما منذ منت�سف 
خ�سارة  على  االأ�سبوع  برنت  عقود  تنهي  الثاين،  ت�رسين 
االأمريكي  اخلام  عقود  هبطت  حني  يف  باملئة   3.3 قدرها 

2.7 باملئة.

الت�سخم  م��ن  خم���اوف  ب�سبب  الركية  ال��ل��رية  ت�����رسرت 
والقرو�س امل�رسفية وتراجع لعمالت االأ�سواق النا�سئة.

اأث��ن��اء  امل��ئ��ة  ال��رك��ي��ة ح���وايل واح���د يف  ال��ل��رية  وهبطت 
التعامالت، اليوم اجلمعة، مع ارتفاع عوائد �سندات اخلزانة 

االأمريكية.
و�سجلت اللرية 5.4010 مقابل الدوالر، وهو اأدنى م�ستوى 
لها منذ ال�ساد�س ع�رس من يناير/ كانون الثاين، مقارنة مع 
اإىل  تتعافى  اأن  قبل  اخلمي�س  يوم  االإغالق  عند   5.3385
ح�سب  غرينت�س،  بتوقيت   1635 ال�ساعة  بحلول   5.3750

وكالة "رويرز".
اإىل  اليوم  الركية  العملة  يف  املبيعات  م�رسفيون  واأرجع 

تدهور املعنويات جتاه االأ�سواق النا�سئة عموما.
لرية  مليار   25 بقيمة  حتفيز  حزمة  اإىل  اأي�سا  واأ���س��اروا 
للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة احلجم اأُعلنت اليوم اجلمعة، 
قالوا اإنها ميكن تف�سريها على اإ�سارة اإىل اأن ال�سلطات ت�سعى 
اىل تعزيز النمو قبل انتخابات حملية يف احلادي والثالثني 

من مار�س/ اآذار.
و�سهدت العملة الركية ا�ستقرارا ن�سبيا يف االأ�سابيع القليلة 
العام املا�سي، وخ�سارتها  تقلبات حادة يف  املا�سية بعد 
املتعلقة  املخاوف  بفعل  الدوالر  اأمام  قيمتها  من   28%
بخالف دبلوما�سي مع الواليات املتحدة وا�ستقاللية البنك 
الركي  الرئي�س  ميار�سه  الذي  ال�سغط  �سوء  يف  املركزي 
اأجل  من  االقرا�س  تكاليف  خلف�س  اأردوغ��ان  طيب  رجب 

تعزيز النمو.

ا�ستبعد اخلبري املايل �سفوان ق�سي ،ارتفاع ا�سعار 
النفط فوق 70 دوالرا هذا العام . وقال ق�سي يف 
ت�رسيح �سحفي انه : على الرغم من التفاوؤل الذي 
ال�سني والواليات املتحدة  ي�سود املفاو�سات بني 
االأمريكية وا�ستمرار اتفاق اوبك لتخفي�س االنتاج 
االيراين  النفط  من  كل  على  االأمريكية  والعقوبات 
 65 دون  للنفط  احلالية  اال�سعار  اأن  اال  والفنزويل 
$ ب�سبب رغبة الواليات املتحدة يف دعم ال�رسكات 
نعتقد  نحن   " وا�ساف   ." االمريكية  ال�سناعية 
الفرة  اأكرب خالل  باأن هذه اال�سعار �ستدعم ب�سكل 
العربية  اململكة  ت�رسيحات  واأن  خا�سة  القادمة 
�رسورة  اإىل  ت�سري  اوبك  منظمة  ودول  ال�سعودية 
االنتاج  حجم  يف  التخفي�س  م�ستوى  ا�ستمرار 

اخرى  اأ�سهر   6 ومل��دة  برميل  مليون   1.2 مبقدار 
خالل االجتماع القادم يف اأيار ، ونحن نعتقد باأن 
اال�سعار  ال�رسق االو�سط املتوترة قد ترفع  اأو�ساع 
اأن  العراق  على   : ان  وتابع  القادمة".  الفرة  يف 

الفائ�سة  النقدية  التدفقات  من  اال�ستفادة  يحاول 
احلركة  تن�سيط  ويف  االفرا�سي  العجز  متويل  يف 
القطاعات املنتجة خا�سة قطاع  اال�ستثمارية يف 

الطاقة ال�سم�سية وحتلية املياه ".
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120.000

%2

%1

انخف�س��ت اأ�سع��ار ���رسف العم��الت، ال�سبت، عن��د افتتاح 
البور�س��ات يف اأ�س��واق كل من العا�سمة بغ��داد والب�رسة 
واأربي��ل. وكانت اأ�سعار ال��دوالر االمريكي مقاب��ل الدينار 
اال�س��واق  افتت��اح  خ��الل  االخ��رى  والعم��الت  العراق��ي 
ال�سب��ت )2 اآذار 2019( كاالت��ي:- بور�س��ة الكف��اح يف 
بغداد119.750/يف ال�سريفات119.250، 120.250

بور�سة الب�رسة119.900/ بور�سة اأربيل120.000
�سعر �رسف اليورو مقابل الدينار العراقي1،354

�سعر برميل نفط خام برنت64.88 $

تراجع��ت ا�سع��ار النف��ط العاملية، اجلمع��ة، باأكرث 
م��ن %2، ب�سب��ب بيان��ات �سلبي��ة لن�س��اط قطاع 
الت�سني��ع يف الوالي��ات املتح��دة، اأذكت خماوف 

ب�ساأن منو الطلب العاملي على الطاقة.
وق��د هبط��ت عق��ود خ��ام القيا�س العامل��ي مزيج 
برن��ت )1 اذار 2019(، 1.58 دوالر اإىل 64.73 
دوالر للربمي��ل بعد اأن و�سلت عن��د اأعلى م�ستوى 
له��ا يف اجلل�سة اإىل 67.14 دوالر، كما وتراجعت 
عق��ود خ��ام القيا���س االأمريك��ي غ��رب تك�سا���س 
الو�سي��ط 1.46 دوالر اإىل 55.76 دوالر للربميل، 

بح�سب وكالة رويرز.

هبط��ت اأ�سع��ار الذه��ب اأك��رث م��ن 1 يف املئة اإىل 
اأدنى م�ستوى لها منذ يناير وم�سجلة اأكرب خ�سارة 
اأ�سبوعي��ة يف اأك��رث من ع��ام ون�سف، م��ع �سعود 
ال��دوالر واالأ�سه��م العاملي��ة وه��و ما ع��زز �سهية 

امل�ستثمرين للمخاطرة.
وانخف���س الذه��ب يف املعام��الت الفوري��ة 1.4 
باملئ��ة اإىل 1293.75 دوالر لالأوقي��ة يف اأواخر 
جل�س��ة الت��داول بال�س��وق االأمريك��ي بع��د اأن نزل 
عن امل�ست��وى النف�سي امله��م 1300 دوالر للمرة 

االأوىل منذ الثامن والع�رسين من يناير.
وينه��ي املع��دن االأ�سف��ر االأ�سب��وع عل��ى خ�سارة 
بح��وايل 2.6 باملئ��ة هي االأك��رب منذ ماي��و اأيار 

.2017
وهب��ط الذه��ب يف العقود االأمريكي��ة 1.3 باملئة 

ليبلغ عند الت�سوية 1299.20 دوالر لالأوقية.


