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البنك المركزي يعلن انضمامه الى شبكة االستدامة في مؤسسة التمويل الدولية

السودان يسعى لجذب أكثر من مليون سائح أجنبي في عام 2019

برلمانيون يطالبون باعالن نتائج فساد الصفرة 
وتجار يطالبون التعويض

تن�رش �صحيفة »اجلورنال« تفا�صيل االتفاقيات املوقعة مع 
اجلانب االيراين بعد زيارة الرئي�س ح�صن روحاين، فيما ا�صار 
مكتب رئي�س الوزراء عادل عبداملهدي اىل اتفاق البلدين على 

البدء بعمليات م�صرتكة لتنظيف وكري �صط العرب.
وقال املكتب االعالمي لرئا�صة الوزراء يف بيان اإن "العراق 
ا�صتقبل رئي�س اجلمهورية اال�صالمية االيرانية ح�صن روحاين 
والوفد الرفيع املرافق له يف زيارة ا�صتغرقت ثالثة ايام بناء 
على دعوة ر�صمية من اجلانب العراقي، حيث ا�صُتقبل ا�صتقبااًل 
كونها  البلدين  بني  احلميمة  العالقات  مدى  عن  يعبرّ  وديًا 
العالقات  وتطوير  ا�صرتاتيجية،  �رشاكة  بناء  نقطة حتورّل يف 
على  املجاالت  كافة  يف  ال�صقيقني  وال�صعبني  البلدين  بني 
الداخلية  ال�صوؤون  يف  التدخل  وعدم  العميق  التعاون  اأ�صا�س 

للبلدين".
اجلمهورية  م��وق��ف  ثمن  "العراق  اأن  امل��ك��ت��ب،  وا���ص��اف 
اال�صالمية االإيرانية يف م�صاعدته يف حماربة االرهاب كونها 
واال�صت�صاري،  اللوج�صتي  الدعم  تقدمي  اىل  امل�صارعني  اأول 
الطرف  اأ�صاد  وقد  االره��اب.  �صد  حربه  يف  معه  والوقوف 
منظومة  من  ج��زءا  يكون  لن  بانه  ال��ع��راق  بقرار  االي���راين 
العقوبات. وقد عبرّ اجلانب االيراين عن موقفه الثابت جتاه 
ابناء  جميع  متثل  والتي  العراق  يف  ال�صيا�صية  العملية  دعم 
البالد، و�صيادته الوطنية، ووحدة اأرا�صيه، وكافة االجراءات 

التي يتخذها يف مواجهة االرهاب".
اأخوية  اأجواء  "الطرفني اجريا مباحثات هامة يف  اأن  وتابع 
العالقات  تطوير  يف  رغبتهما  عن  واأعربا  وبنرّاءة،  وودي��ة 
والتجارية  وال�صحية  واالقت�صادية  واالمنية  ال�صيا�صية 
والثقافية والعلمية والتقنية وغريها. واأكدا على عمق الرتابط 
بينهما.  واجلغرايف  والديني  والثقايف  وال�صعبي  التاأريخي 
البلدين  بني  واحل�صاري  الثقايف  التقارب  على  �صددا  و 
والفنية  والعلمية  الثقافية  واملراكز  اجلامعات  بدور  واأ�صادا 
واالكادميية يف هذا املجال واأبدى اجلانب االيراين ا�صتعداده 
وتقنية  علمية  خبات  من  لديه  مبا  العراقي  اجلانب  لتزويد 
وبحثية، وقابله اجلانب العراقي با�صتعدادات مماثلة لتطوير 

اإمكانيات وعلوم وخبات البلدين".
واو�صح ان "اجلانبني تباحثا يف جملة من الق�صايا االقليمية 
اأجل  من  والتعاون  االرهاب  امل�صرتكة وحماربة  والتحديات 
اقت�صادية  �رشاكات  وبناء  املنطقة  وا�صتقرار  اأم��ن  تعزيز 
تعود بالنفع والرفاه على �صعوبها . كما تطرق الطرفان اىل 
االقت�صادي  ازدهارها  يف  االأ�صا�صي  ودورهما  املنطقة  اأمن 
اأن اإر�صاء االأمن يف املنطقة هو  ورقيها التجاري واأكدا على 
الرا�صخة  عزميتهما  على  الطرفان  واكد  ابنائها.  م�صوؤولية 
والتي  للحدود  العابرة  املنظمة  واجلرائم  االرهاب  ملكافحة 
توظيف  على  �صددا  كما  املنطقة،  يف   وال�صالم  االمن  تهدد 
كافة اجلهود للق�صاء على االرهاب �صيا�صيًا وماليًا وفكريًا".

من  جملة  يف  تباحثا  "الطرفني  ان  اىل  املكتب،  ول��ف��ت 

الق�صايا ذات االهتمام امل�صرتك وتوقيع مذكرات تفاهم يف 
جماالت عدة، منها النفط والتجارة وال�صحة والنقل الإن�صاء 
التاأ�صريات  وت�صهيل  والب�رشة،  ال�صالجمة  بني  احلديد  ال�صكك 
ناق�س  كما  البلدين.  لكال  وامل�صتثمرين  االع��م��ال  لرجال 
اىل  ر�صميا  تقدم  ان  على  امنية  اتفاقية  م�صودة  الطرفان 
االدارية  االجراءات  واتخاذ  لتمريرها  الدبلوما�صية  القنوات 

والقانونية ب�صاأنها" .
و�صدد املكتب على ان "اجلانبني اأكدا على اأهمية اإن�صاء منافذ 
حدودية جديدة بينهما، واقامة مدن �صناعية م�صرتكة وتنفيذ 
النقل املبا�رش للب�صائع بني البلدين دون تفريغها يف احلدود 
القوى  انتقال  اإج��راءات  الطرفان  وتناول   . بينهما  الدولية 
والعالجي  ال�صحي  والتعاون  البلدين  بني  املاهرة  العاملة 
والتعليمي والطبي وجتارة االدوية وت�صهيل ت�صجيل �رشكات 
ان  اىل  ال��وزراء  رئا�صة  مكتب  وا�صار  البلدين".  بني  االدوي��ة 
"اجلانبني اكدا على �صعيهما مل�صاعفة التبادل يف جماالت 

التجارة واال�صتثمار واالقت�صاد واخلدمات الفنية والهند�صية 
ويف  واملنطقة.  البلدين  يف  التنمية  يعزز  مبا  وال�صناعية، 
العراق  االيراين عن دعمه العمار  اجلانب  اأعرب  املجال  هذا 
االيرانية  ال�رشكات  وم�صاركة  اخل��بات  تقدمي  خ��الل  من 
العراقي  اجلانب  رحب  وقد  اع��اله،  املذكورة  املجاالت  يف 
يف  االيرانيني  وامل�صتثمرين  االيرانية  ال�رشكات  مب�صاركة 
هذا ال�صدد وطالب بت�صهيالت مقابلة لعمل ال�رشكات ورجال 

االأعمال العراقيني يف اإيران مبا يحقق امل�صالح امل�صرتكة".
منح  ت�صهيل  �صبل  ناق�صا  "الطرفني  اأن  املكتب،  وا�صاف 
والزيارة  ال�صياحة  الأغ��را���س  البلدين  لرعايا  التاأ�صريات 
مت  كما   . الدينية  والزيارات  العالجية  وال�صياحة  والتجارة 
لرجال  التاأ�صريات  منح  ت�صهيل  على  ال�صدد  هذا  يف  االتفاق 
االعمال يف كال البلدين . واعلن الطرف االيراين اإلغاءه ر�صوم 
التاأ�صريات للمواطنني العراقيني اعتباراً من تاأريخ 1 ني�صان 
2019 ، كما اعلن الطرف العراقي املعاملة باملثل بالتزامن 

مع الطرف االآخر".
الطرفان  اأعلن  العرب،  ل�صط  "وبالن�صبة  املكتب،  واو�صح 
وح�صن  احل���دود  اتفاقية  تنفيذ  على  اجل��اد  عزمهما  ع��ن 
 1975 حزيران   13 يف  املوؤرخة  وايران  العراق  بني  اجلوار 
والبوتوكوالت واالتفاقات امللحقة بها، بح�صن نية وبدقة، 
وكري  لتنظيف  م�صرتكة  بعمليات  البدء  الطرفان  قرر  ولذا 
)التالوك(  الرئي�صية  املالحة  قناة  اعادة  بهدف  العرب  �صط 
وفق اتفاقية 1975 املذكورة والبوتوكول املعني بذلك يف 

ا�رشع وقت".
العمية  من�صة  تبقى  اعاله  للفقرة  "ووفقا  املكتب،  وتابع 
من�صة عراقية كما كانت، دون ان يوؤثر ذلك على مباحثات 
عبرّ  وقد  البلدين،  بني  البحرية  احلدود  حتديد  يف  الطرفني 
ح�صن  من  تلقاه  ملا  وامتنانه  �صكره  عن  االإي��راين  اجلانب 
حكومة  له  متمنيا  العراق،  يف  ال�صيافة  وك��رم  اال�صتقبال 

و�صعبا دوام الرقي واالزدهار".

بغداد - الجورنال

أسعار النفط وخام برنت يسجل 
66.65 دوالر للبرميل

يرفع سعر بيع خام البصرة 
الخفيف آلسيا في نيسان

تخصيص 100 مليار دينار لدعم قطاع 
التربية والتعليم 

تتسلم 200 مليون دوالر من 
مستحقات تصدير الطاقة للعراق

ارتفعت اأ�صعار النفط، مدعومة بطلب قوي وتخفي�صات اإنتاج بقيادة اأوبك، لكن حد 
من املكا�صب ا�صتمرار تنامي املعرو�س االأمريكي بينما يحذر املحللون من خماطر 
العقود  كانت  غرينت�س،  بتوقيت   0636 ال�صاعة  ويف  العاملي.    االقت�صاد  على 
االآجلة للخام االأمريكي غرب تك�صا�س الو�صيط عند 56.92 دوالر للبميل، مرتفعة 
13 �صنتا مبا يعادل 0.2 باملئة عن اأحدث ت�صوية لها. و�صجلت عقود خام برنت 
اأو 0.1 باملئة. وقال م�رشف"بنك  �صنتات  �صبعة  66.65 دوالر للبميل، بزيادة 
اأوف اأمريكا مرييل لين�س" اإنه رغم العوامل االقت�صادية املعاك�صة: "مازلنا نتوقع 
اأن يبلغ متو�صط اأ�صعار برنت 70 دوالرا للبميل هذا العام واأن يتلكاأ غرب تك�صا�س 

خلفه، ليبلغ متو�صطه 59 دوالرا للبميل يف 2019".

 قالت �رشكة ت�صويق النفط العراقية )�صومو( ، اإن العراق رفع �صعر البيع الر�صمي 
مقارنة  دوالر   0.35 مبقدار  ني�صان  اأبريل  يف  اآ�صيا  اإىل  اخلفيف  الب�رشة  خلام 
عمان/دبي  اأ�صعار  متو�صط  فوق  للبميل  دوالر   0.65 اإىل  ال�صابق  ال�صهر  مع 
املعرو�صة. واأو�صحت �صومو يف بيان اأن �صعر بيع خام الب�رشة الثقيل الآ�صيا يف 
ال�صهر ذاته حتدد عند متو�صط اأ�صعار عمان/دبي املعرو�صة منقو�صا منه 2.45 
دوالر للبميل.  اأما �صعر البيع الر�صمي خلام الب�رشة اخلفيف اإىل اأ�صواق اأمريكا 
ال�صمالية واجلنوبية يف مار�س اآذار فا�صتقر دون تغيري عند 1.35 دوالر للبميل 
فوق موؤ�رش اأرجو�س للخامات عالية الكبيت، يف حني ظل �صعر بيع خام كركوك 

للواليات املتحدة دون تغيري عند 0.05 دوالر فوق اأرجو�س.

الت�رشيعي  ب�صقيها  املحلية  احلكومة  عزم  العيداين  ا�صعد  الب�رشة  حمافظ  اكد 
م�صريا  باملحافظة  التحتية  البنى  م�صاريع  اإجناز  يف  قدما  امل�صي  والتنفيذي، 
اىل ان هناك توافقا �صيا�صيا وحمليا واحتاديا بهذا اخل�صو�س.  وقال العيداين 
املركز  ت�صمل مناطق  اأخرى  تنفيذ م�صاريع  " �صنعمل على  يف ت�رشيح �صحفي 
كلفة  تبلغ  اللذان  والزبري  القرنة  م�رشوعا  بينها  من  والنواحي،  واالق�صية 
مبلغ  خ�ص�صنا  "العيداين"،  واأ�صاف  دوالر(.  مليون   200( من  اأكرث  اإجنازهما 
يف  والتعليم  الرتبية  قطاع  ودعم  جديدة  مدار�س  لبناء  دينار(  مليار   100(
�صيكون �صيف   : الب�رشة  او�صح حمافظ  الطاقة واملاء،  املحافظة.  ويف جمال 

هذا العام خمتلف عن �صابقاته،

الق�صط  ت�صلم  االيراين،  الرئي�س  مكتب  رئي�س  واعظي  حممود  اأكد 
االول من م�صتحقات ت�صدير الطاقة والكهرباء للعراق بنحو/ 200 

/ مليون دوالر.
واأو�صح واعظي الذي يرافق الرئي�س روحاين يف زيارته لبغداد اأن 
هذا املبلغ مت ايداعه يف احل�صاب، فيما اأكد البنك املركزي االيراين 

يف بيان ر�صمي من جهته ت�صلمه املبلغ ".
دوالر  مليارات   /  4 للعراق/  والكهرباء  الغاز  �صادرات  وت�صمل 
�صنويا، من ا�صل /12 / مليار دوالر من جممل ال�صادرات ال�صنوية 

له ".

البصرة : صعود ايرانالعراق

»الجورنال « تنشر االتفاقيات الموقعة بين العراق وايرانبيانات

ال��ث��الث��اء، عن  ال��ع��راق��ي،  امل��رك��زي  البنك  اأع��ل��ن   
ان�صمامه اىل �صبكة اال�صتدامة يف موؤ�ص�صة التمويل 
املركزي  "البنك  اإن  ب��ي��ان،  يف  وق��ال  ال��دول��ي��ة.  
التمويل  موؤ�ص�صة  يف  اال�صتدامة  �صبكة  اىل  ان�صم 
"اإطار اال�صتدامة يحدد االلتزام  اأن  الدولية"، مبينا 
التنمية امل�صتدامة من  ال�صرتاتيجي للموؤ�ص�صة جتاه 
البيئية  اأداء معنية باال�صتدامة  خالل تبني معايري 
العراقي  املركزي  البنك  واأو�صح  واالجتماعية". 
"يحاول جاهداً من خالل املبادرات  اأنه  يف بيانه 
املجتمعية التي يتبناها وينفذها ب�صورة مبا�رشة 
من  املنبثق  الهدف  هذا  يحقق  ان  مبا�رشة  وغري 

قانونه، وعن طريق جمل�س ادارته".
الدولية  ال��ت��ط��ورات  مواكبة  "بهدف  اأن��ه  وت��اب��ع 
ان�صمامه  ع��ن  البنك  ه��ذا  ُيعلن  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
التمويل  ملوؤ�ص�صة  التابعة  اال�صتدامة  )�صبكة  اىل 
الدولية(، التي ت�صم يف ع�صويتها العديد من الدول 

تطبيق  على  حر�صًا  وذل��ك  والنامية(  )املتقدمة 
الوارد ذكرها يف دليل احلوكمة  اال�صتدامة  مبادئ 

املوؤ�ص�صاتية والبالغ عددها )9( مبادئ".
واأجمل البنك املركزي تلك املبادئ الت�صعة مبايلي:

امل�رشفية  املخاطر  اإدارة  االع��م��ال:  اأن�صطة   .1
واالجتماعية  البيئية  االعتبارات  دمج   – والبيئية 
املوؤ�ص�صة  باأن�صطة  املتعلق  القرار  اتخاذ  عملية  يف 

لتجنب او تقليل او تعوي�س االثار ال�صلبية.
2. العمليات التجارية : البيئة والب�صمة االجتماعية 
ال�صلبية  االث��ار  تعوي�س  او  تقليل  او  تفادي   –
املجتمعات  على  التجارية  املوؤ�ص�صة  لعمليات 
امكن  وحيثما  فيها،  تعمل  التي  والبيئية  املحلية 
 – االن�صان  حقوق   .3  . االإيجابية.  االث��ار  تعزيز 
واالأن�صطة  العمليات  يف  االن�صان  حقوق  اح��رتام 

التجارية للموؤ�ص�صة.
التمكني  تعزيز   – للمراأة  االقت�صادي  التمكني   .4
العمل  مكان  ثقافة  خالل  من  للمراأة  االقت�صادي 
لكال اجلن�صني الذكر واالنثى يف العمليات التجارية 

لتقدمي  ال�صعي   – امل��ايل  ال�صمول   .5 للموؤ�ص�صة.  
تعتب  التي  واملجتمعات  لالأفراد  املالية  اخلدمات 
او ال ت�صتطيع  تقليدية والتي متلك و�صواًل حمدوداً 

الو�صول للقطاع املايل الر�صمي.
قوية  حوكمة  ممار�صات  تطبيق   – احلوكمة   .6

وب�صفافية يف املوؤ�ص�صات.
الفردية  املوؤ�ص�صات  تطوير   – ال��ق��درات  بناء   .7
املخاطر  اإدارة  لتحديد  ال��الزم��ة  وال��ق��ط��اع��ي��ة 
باالأن�صطة  املرتبطة  والفر�س  والبيئية  االجتماعية 

والعمليات التجارية..
القطاعات  مع  التعاون   – التعاونية  ال�رشاكات   .8
لت�رشيع  الدولية  ال�رشاكات  من  واال�صتفادة  كافة 
واحدة  كوحدة  القطاع  وحت�صني  اجلماعي  التقدم 
من اجل �صمان توافق روؤية املوؤ�ص�صة مع املعايري 

الدولية. 
التقارير  وم��راج��ع��ة  ا�صتعرا�س   – التقارير   .9
املبادئ  هذه  ملقابلة  التقدم  م�صار  حول  بانتظام 

على م�صتوى املوؤ�ص�صة الفردية والقطاعية.

اأو�صيك، االأمني العام  اأعلنت �صامية علي اأحمد 
بوالية  واال�صتثمار  لل�صياحة  االأعلى  للمجل�س 
ال�صودان  اأن  الثالثاء،  اليوم  االأح��م��ر،  البحر 
اإىل  القادمني  ال�صياح  عدد  و�صول  يف  يرغب 
اأجنبي يف عام  �صائح  البالد الأكرث من مليون 

.2019
وكالة  مع  خا�س  ح��وار  يف  اأو�صيك  وقالت 
االأول  اليوم  "�صبوتنيك" على هام�س فعاليات 

ملعر�س مو�صكو الدويل لل�صفر وال�صياحة، "يف 
ال�صياح  عدد  )يف  وا�صح  منو  هناك  احلقيقة 
القادمني اإىل ال�صودان(، نرغب يف و�صول عدد 

ال�صائحني الأكرث من مليون �صائح هذا العام.
على  م�صاريع  لدينا  "االآن  اأو�صيك  واأ�صافت 
ا�صتثمارية  خارطة  ولدينا  التخطيط،  م�صتوى 
على  برامج  وهناك   ،2019 لعام  �صياحية 
م�صتوى التخطيط وعلى م�صتوى البنية التحتية 

والعر�س اال�صتثماري والت�صويق".
ي�صبح  الأن  ال�صودان  ي�صعى  الأو�صيك،  ووفقا 

"مركزا لال�صتثمار يف جمال ال�صياحة".
اجلدير بالذكر اأن مو�صكو ت�صت�صيف يف الفرتة 
ال�  الدورة  اآذار اجلاري، فعاليات   14 —  12
26 ملعر�س مو�صكو الدويل لل�صفر وال�صياحة.

 1800 من  اأك��رث  املعر�س  ه��ذا  يف  وي�صارك 
اأجنبية. وي�صارك يف هذا  54 دولة  �رشكة من 
بينها  من  العربية،  ال��دول  من  عدد  املعر�س 
العربية  االإم����ارات  ودول���ة  البحرين  مملكة 
وم�رش  وال�����ص��ودان  ولبنان  وق��ط��ر  املتحدة 

وتون�س واملغرب واالأردن وغريها.

طالب عدد من النواب، باعالن نتائج ف�صاد منفذ ال�صفرة، 
فيما دعا عدد من التجار اىل تعوي�صهم عما مت دفعه اىل 

هذه ال�صيطرة باالكراه.
اثري  ال��ذي  اللغط  من  الكثري  "هناك  اإن  البديري  وق��ال 
حينها  و�صكلت  ال�صفرة  �صيطرة  مو�صو�سءع  على  �صابقا 
رفع  على  ال�صغوط  حينها  وا�صفرت  حتقيقية  جلان  عدة 
تلك ال�صيطرة"، مبينا ان "من بني املوا�صيع التي طرحت 
حينها تاأ�صري العديد من حاالت الف�صاد والر�صوة وا�صتغالل 
ملفات  جميعا  وه��ي  خا�صة  اغ��را���س  خلدمة  املن�صب 
ينبغي ان يتم التحقيق فيها وح�صمها وعدم االكتفاء برفع 

ال�صيطرة فقط".
وت�صويف  التحقيقية  اللجان  "ت�صكيل  ان  البديري،  واكد 
اللجان  تلك  عن  �صيئا  وانطباعا  مثاال  �صيعطي  نتائجها 
ال�صابقة  امللفات  جميع  فتح  جميعا  علينا  وال��واج��ب 
وتفعيل اللجان التحقيقية للو�صول اىل نتائج فعلية تدعم 

خطوات مكافحة الف�صاد".
من جهتهم طالب عدد من التجار من احلكومة بالتعوي�س 

عما مت دفعه لهذه ال�صيطرة باالكراه.
وقال التاجر حممد العاين ان "ما مت دفعه لهذه ال�صيطرة 
لغر�س ت�صهيل عملية املرور لب�صائعنا بدل من عرقلتها 
تبلغ باملاليني الدوالرات"، مبينا ان "االمتناع عن الدفع 
�صي�صطر ال�صخ�س البقاء لعدة ايام واحتمالية ان ارجاع 

االر�صالية اىل بلد املن�صا وال�صباب مفتعلة".
وطالب العاين من "احلكومة التعوي�س عن كل ما مت دفعه 

من قبل التجار لهذه ال�صيطرة من ر�صاوي باالكراه"، الفتا 
ال�صيطرة لديها �صجالت حمفوظة بعدد  "لدى هذه  اىل ان 
هذه  خالل  من  يوميا  يعبون  ال��ذي  وا�صمائهم  التجار 

ال�صيطرة".
كانت  "الدولة  ان  خلف  جا�صم  التاجر  قال  جانبه،  من 
جمرك  يف  الفا�صدين  ه��والء  حما�صبة  عدم  يف  مق�رشة 

ال�صفرة �صيء ال�صيت النهم ا�رشوا باالقت�صاد العراقي".
احلكومة  قبل  من  الفا�صدين  "حما�صبة  ان  خلف  واك��د 
�صي�صع حدا ملنع جتاوز اخرين على املواطنني م�صتقبال"، 
املحا�صبة  وع��دم  امللف  ه��ذا  عن  "التغاظي  ان  معتبا 

�صيدفع باخرين اىل ال�رشقة واخذ الر�صوة".
العظيم  منطقة  يف  يقع  ال��ذي  ال�صفرة  جمرك  وا�صتهر 
ا�صحاب  من  الر�صوة"  واخذ  ب�"الف�صاد  دياىل  مبحافظة 
والذين  اجلوار  دول  من  الب�صائع  تنقل  التي  ال�صاحنات 
"م�صاومتهم"  ليتم  ايام،  ولعدة  يقفون يف طوابري طويلة 

على اموال مقابل ادخال هذه الب�صائع، بح�صب مراقبني.
ووجت احلكومة، يف 2 اب 2018، باإلغاء �صيطرة ال�صفرة، 
فيما افتتح نقاط جمركية يف حمافظتي كركوك ونينوى 

ح�صب وثيقة �صادرة من مكتب رئي�س الوزراء.
وت�صمنت الوثيقة وال�صادرة من مكتب رئي�س الوزراء اىل 
بكتابنا  ورد  ما  اىل  اإ�صارة  اإنه"  العامة،  اجلمارك  هيئة 
2018واىل   /  7  /15  )2331/ �س  ع  روق  )م  املرقم 
كتاب قيادة العمليات امل�صرتكة املرقم )ف.ع.م /3148( 
بفتح  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  وجه   ،2018  /  9 يف23/ 
واإغ��الق  ونينوى  كركوك  حمافظتي  يف  جمركية  نقاط 

�صيطرة ال�صفرة.
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ارتفع��ت اأ�صع��ار النف��ط باأك��رث من واح��د باملئة 
مدعوم��ة بتعليق��ات م��ن وزير الطاق��ة ال�صعودي 
خال��د الفال��ح ال��ذي ا�صتبع��د اإنه��اء تخفي�ص��ات 
االإنت��اج التي تقودها اأوبك قب��ل يونيو . و�صجلت 
العق��ود االآجل��ة خل��ام غ��رب تك�صا���س الو�صي��ط 
االأمريك��ي 56.79 دوالرا للبمي��ل يف الت�صوي��ة 
مرتفع��ة 72 �صنت��ا مبا يع��ادل 1.28 باملئة عن 
�صعر االإغالق ال�صابق. وزادت العقود االآجلة خلام 
برن��ت 84 �صنت��ا مب��ا ي��وازي 1.28 باملئ��ة اإىل 

66.58 دوالرا للبميل يف الت�صوية.

 انخف���س الدوالر يف تعامالت بع��د ن�رش بيانات ملبيعات 
التجزئ��ة يف الوالي��ات املتح��دة ج��اءت متباين��ة، بينما 
قف��ز اجلني��ه اال�صرتلين��ي بع��د اأن توجهت رئي�ص��ة الوزراء 
البيطانية ترييزا ماي اإىل �صرتا�صبورج يف حماولة اأخرية 
لتجن��ب هزمية اأخرى يف البمل��ان البيطاين فيما يتعلق 

باتفاقها لالنف�صال عن االحتاد االأوروبي.
الن���رشة االقت�صادي��ة لروي��رتز ان اال�صرتلين��ي  وذك��رت 
ارتفع بن�صب��ة 1.1 باملئة بعد هبوط يف اجلل�صات الثماين 
االأخرية، وبل��غ اأعلى م�صتوى خالل ي��وم االثنني املا�صي 

عند 1.317 دوالر.

ق��ال م�صوؤول��ون بوكال��ة الطاق��ة الدولية اإن اإنت��اج النفط 
االأمريك��ي رمب��ا ي�صبح اأق��ل ا�صتجابة الأ�صع��ار اخلام، مع 
قي��ام ال���رشكات النفطي��ة الك��بى بتو�صع��ة عملياتها يف 
حقول النف��ط ال�صخري يف الواليات املتحدة، التي يهيمن 

عليها االآن منتجون اأ�صغر حجما.
فق��د ق��ال توري��ل بو�صوين”هذه ال���رشكات الكب��رية لديها 
خط��ط ا�صرتاتيجي��ة طويل��ة االأج��ل... ت�ص��ري ميزانياته��ا 
العمومية اإىل اأنهم ي�صتطيعون موا�صلة اال�صتثمار حتى لو 

انخف�صت االأ�صعار، لفرتة ف�صرية من الوقت“.
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