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سعر الشراء
1485
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380
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سعر البيع
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28

املعدن

ذهب عيار 24
ذهب عيار 21
ذهب عيار 18
ذهب عيار 14
ذهب عيار 12
الفضة

سعر البيع

140.000
130.000
115.000
75.000
54.000
1750

سعر الشراء
135.000
125.000
110.000
70.000
49.000
1500

املردود االقتصادي حلملة مكافحة الدوباس واحلميرة

تراجع مرتبة العراق يف إنتاج التمور من األوىل إىل الثامنة
بابل /محمد هادي

تعـتـب ــر مح ــافـظ ــة ب ــابل مـن احمل ــافـظ ــات الـتـي حتـتل
الـصــدارة ب ــانتــاج الـتمــور وتعــد اشجــار الـنخـيل فـيهــا
االكثــر بع ــد البـصــرة وال ــى سنــوات ق ــريبــة ك ــان انتــاج
التـمور يشـكل مصدر ًا مهـما يف اقتصـاد املدينـة اال اننا
ال من حتـسني االنتـاج وزيـادة غلتـه الحظنـا وجـود
وبـد ً
انخفاض كبير يف معدل االنتاج.
كـ ــان ع ـ ــدد نخـيـلهـ ــا اكـثـ ــر مــن ثالث ـ ــة ماليـني نـخلـ ــة،
لـينخـفض هـذا العـدد الــى النـصف وحتــى انتـاج هـذا
النصف متضـرر باملادة الـدبسية الـتي تسببهـا حشرات
الدوبـاس واحلميرة وحفـار الساق اضـافة الـى احلروب
التي فـتكت بـاحلرث والـنسل ودمـرت غابـات كبيـرة من
البـسـاتـني ولتــسليـط الضـوء علـى مـا خلـفته امـراض
الــنخــيل وحــمل ـ ــة املـك ـ ــافح ـ ــة االخـي ـ ــرة زارت (امل ـ ــدى)
مديـرية زراعـة محافـظة بـابل والتقت مـديرهـا السـيد
فاضل حـسني عبيـد الذي حـدثنـا عن حمـلة املكـافحة
قائالً:
قـامت مـديريـة زراعة بـابل مبكـافحـة  77ألف دومن من
بساتني احملـافظة الـبالغة  100ألف دومن ضـد حشرتي
الـدوباس واحلـميرة وكـانت املديـرية قـد شكلت العـديد
من الفـرق لغـرض معـرفـة كفـاءة الـرش وبـاشـرت هـذه
اللجـان عـملهـا بعـد سـاعـات مـن انتهـاء عـمليـة الـرش
وشكلنـا جلانـ ًا اخرى لـدراسة كفـاءة املبيـد على حـشرة
الــدوبــاس حـصــر ًا وبــاشــرت ه ــذه اللجــان عـملهــا بعــد
ثالثة ايام من انتهاء فترة املكافحة.
املبيدات زيتية غيـر قابلة لالضافـة الى اية مادة اخرى
مثل املـاء او غير ذلك ومفعـول املبيد يظهـر بعد ثالثة
ايـام من استخـدام املبـيد امـا النتـائج فقد بـلغت نسـبة
جناحها ( % )90-80وهي نسبة جيدة جد ًا ويتم تأثير
املبيـدات مـن خالل القتل لـلحشـرة ذاتهـا ولـيس له أي
تأثيـر على باقي احلشرات واحلملـة كانت ناجحة جد ًا
الن املبـيد يـستـخدم بـشكل مبـاشر عـلى امـاكن تـواجد
احلشرة وقد سبق ملديريتنا ان قامت باحصائية قدرت
فـيها االضـرار االقتصـادية النـاجمة عـن عدم مكـافحة
امـ ـ ــراض ال ــنخ ــيل واحمل ــصـ ـ ــول يف تــنـ ـ ــاقـ ــص ،واغلــب
البسـاتني تضـررت غيـر ان اكثـرها كـانت ضمن مـناطق
احملـاويل واملشـروع واالمام وجـرف الصخـر وعن انـسب
اوقـات املكافحـة قال :ان انـسب االوقات هـي بني شهري
نـي ـس ــان وم ــايــس النهـم ــا م ــوسـم ــا تفقـيــس الـبـي ــوض
للجـيل الــربـيعـي وهــو اجلـيل االكـثــر تــاثـيــر ًا مـن بـني
اجيال هذه احلشرة.

النخلة اقتصادياً

الـدكتـور عبـد احلسـني احلكيـم خبيـر اقتـصاد يف وزارة

الــزراعــة اك ــد عل ــى ان املك ــافحــة كــانـت م ـسـتـم ــرة وفق
بـرنـامج دقيـق لكل املنـاطق الـزراعيـة يف بغـداد غيـر ان
فتــرة احـتالل العــراق ودخــول الق ــوات االجنـبي ــة منــذ
ثالث سـنوات جعل مهمـة الطيران عـسيرة وهـو ما ولد
هـ ــذه اخل ــسـ ــائ ـ ــر واحلل هـ ــو اسـتـمـ ــرار عــملـيـ ــات رش
املبيدات.
وتــوجــد هـيــأة عــامــة للـنخـيل غــايـتهــا تـطــويــر زراعــة
الـنخـيل وأن ـش ــأن ــا ب ـس ــاتـني امه ــات الـنخـيل مـن اجل
حمـاية اجلـنس وان هـذه الهيـأة تسـعى العـادة النخـلة
الى سابق عهدها ثم تطويرها.
* هل لديكم اتصاالت مع جهات زراعية عربية؟
 هناك مـنظمات عربيـة مثل الشركة العـربية لالمناءواالستـثمــارات واملنـظمــة العــربيــة للـتنـميـة الــزراعيـة
متـت مـبــاحـثــات عــدي ــدة معهــا ولــديـنــا لقــاءات فـنـيــة
اخرى يف هذا الصدد.
* م ـ ــا م ـ ــدى االســتف ـ ــادة مــن االفـك ـ ــار االق ـتــص ـ ــادي ـ ــة
للنخلة؟
 مــازالـت ه ــذه االفكــار مــوجــودة وهـي قـيــد الــدراســةاجلادة التي سترى النور ان شاء اهلل وتستطيع حتويل
الـتمــور التجـاريـة الـى سكـر سـائل والـسليلـوز الـى ورق
والـسعف الـى تـصنـيع صنـاعـات يـدويـة وغيـر ذلك الن
فكـرة الـتكـامل الـصنــاعي الــزراعي ضـروريــة ويجب ان
ال عـن الــتخ ـطـيــط
يك ــون الــتع ــاون ه ــو االس ــاس فــض ً
السليم.
* اين وصل تسلسل العراق يف االنتاج العاملي للتمور؟
 نحـن االن نحـتل املــرك ــز الث ــامن ع ــاملي ـ ًا يف حـني كنــانـحتل املركـز االول عامليـ ًا وليس سـببه الدوبـاس حسب
وامن ــا اشت ــرك اجلمـيع يف هــذا الـتقــصي ــر وانخفــاض
االنـت ــاج ان الـفالح علـيه ان ي ـسـم ــد الــنخل ــة والـتـي ال
تــستـطـيع تلقـيح نفـسهـا اال بـواسـطـة لـذلـك يتــوجب
علـى الفالح مـراعـاة ذلك وعلـيه ايضـ ًا احملـافظـة علـى
الـنخلة من االعـشاب الضـارة التي حتيط بهـا وخاصة
النباتات املؤثرة.
انتقلنـا بعد ذلك الـى املهنـدسة انعـام محمـد علي من
قسم الوقاية حتدثت عن احلملة بالقول:
 ان حملة مكافحة حشـرتي احلميرة والدوباس بدأتمن تاريخ  2006/5/3باربع طائرات مروحية مستأجرة
ملكـافحـة املسـاحـة املقـررمكـافحتهـا والبـالغـة  100دومن
والعـمليــة متت بـاشــراف وتنـسيق مـديـريـة زراعـة بـابل
حـيـث مت تـنـ ـسـيــب نخـبـ ــة مـن اخملـت ـصـني يف وقـ ــايـ ــة
امل ــزروع ــات ب ــاش ــروا عـمـلهـم ب ــاالشـ ــراف علـ ــى تعـبـئ ــة
الـطــائــرات بــاملـبيــدات وحــسب اخلـطــة املــوضــوعــة لهــا

وكـ ــذلـك ال ـطـيـ ــران وم ــسـ ــاعـ ــدة ال ـطـيـ ــاريــن كل ضـمـن
املنـاطق الـتي يخـتص بهـا وقـد متت تغـطيـة املسـاحـات
التالية:
اليوم املساحة /دومن املبيد املصروف /لتر
5000
10
5/3
8400
16000 5/4
7000
14000 5/5
4800
9600 5/6
3200
6400 5/7
7600
15200 5/8
5/9
اجملمــوع سـبعــة ايــام اجملمــوع  77200دومن 38600
لتر نسبة التنفيذ %77
وعـن املنـاطق املـشمـولـة بـاملكـافحـة اوضحـت املهنـدسـة
اميان جعفر:
ان منـاطق مـركـز احللـة –ابي غـرق –الـنيل –االمـام
–احملـ ــاويل –ال ـس ــدة –امل ــدحـتـي ــة –اله ــاشـمـي ــة –
الكفل .متت مكافحة بساتينها بالكامل.
امــا منـطقتـا جـرف الـصخـر واالسـكنـدريـة حـيث تـبلغ
مسـاحة بساتينهما املـشمولة باملكافحة يف  11500دومن
فقــد مت العـمل عل ــى مكــافحـته ــا عن طــريق طــائــرات
ثــابتــة اجلنــاح من بغـداد فـيمــا ستـتم اضـافــة منـطقـة
هور احلسني الى خطة كربالء.
وعـن منـاطق الـشـوملـي والطـليعـة اوضحـت املهنـدسـة
اميـان ان بعـد نـاحيـتي الـشــوملي والـطليعـة عن مـركـز
املطـار يجعل مـكافحـة بسـاتينهـا مكلفـة اقتـصاديـ ًا لذا
سـتـتــم مكـ ــافحـته ــا ب ــال ــرش االرضـي يف حـني لـم تـتـم
مكـافحـة بـسـاتني املـشـروع جـو ًا الن البـسـاتـني متفـرقـة
وتوجـد لدينـا  78فرقة للـرش االرضي تباشـر عملها يف
تغطيـة املساحـات غير املـشمولـة بالرش احلـيوي ضمن
حدود احملافظة.
وعـن إدارة ومستـوى جناحهـا قال الـسيد فـاضل حسني
عبيد:
كــانت إدارة العـمليـة نـاجحـة وبـاهـرة رافقـت الطـائـرات
فــرق ارضيــة للمــسح وتقيـيم الـرش وكفـاءة املـبيـد وقـد
أظهـرت الـنتــائج كفـاءة وجنـاح املـهمــة علـى اكـمل وجه
وســتك ــون نـتـ ــائجه ــا يف مــصلح ــة العـملـي ــة ال ــزراعـي ــة
بـاحملافظـة وستظهـر ايجابيـات ونتائج هـذه احلملة يف
املوسم املقبل بعون اهلل تعالى.
سعـد اخلفـاجي  /مهـتم بــالشـؤون الـزراعيـة علق علـى
املوضوع قائالً:
مـن اسـب ــاب ت ــردي انـت ــاج الـتـم ــور ه ــو ال ــدول ــة وغـي ــاب

القـانـون الـذي يحـمي املـزارع ويحـمي االرض لقــد كنـا
نتـحجج بــاحلـصــار الــذي كــان يفــرضه االعــداء واالن
نتحجج باالحتالل وعدم وجود حكومة.
لقــد كــانـت محــافـظــة ب ــابل تغــرق االســواق الع ــراقيــة
مبـئـ ــات االنـ ــواع مـن الـتـمـ ــور اال ان االهـمـ ــال لـ ـسـنـني
مت ــراكمــة وانعــدام ط ــرق التـس ــويق العـصــري ــة وحتــى
تـطــويــر الـعمـليــة بــشكـل يجعل املــادة مـقبــولــة محـلي ـ ًا
وع ـ ــاملــيـ ـ ـ ًا واق ـ ــامـ ـ ــة مع ـ ــامـل لالســتف ـ ــادة مــن ال ـتــم ـ ــور
واسـتخ ــراج الع ـش ــرات مـن امل ــواد املهـم ــة كغ ــذاء وعالج
ومواد كـيميـاوية ان هـذه االسبـاب مجتمعـة اثرت عـلى
انـت ــاج الـتـم ــور وجـعلــت الع ــراق يـتـخلـف بع ــد ان ك ــان

تصاعد متواصل يف اسعار الثلج!
جاسم الشاماني

(بـ ـ ــرمج ـ ــة ق ـ ــاس ـي ـ ــة) ح ـيــث
وصلـت الى ثالث سـاعات كل
( )24ساعة أي مبعدل ساعة
واح ـ ـ ــدة لـكـل ( )7س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات
انقطاع!!
وهـذا مـا يـزيـد مـن اضطـرار

املواطن واقـباله علـى شراء
(الثلج) الـذي يرتفع سعره
ت ـ ـ ــدريـج ـيـ ـ ـ ـ ًا م ـن ـ ـ ــذ شـه ـ ـ ــر
حـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــران صـعـ ـ ـ ــود ًا الـ ـ ـ ــى
االشه ــر الـتـي تــصل فــيه ــا
احل ـ ـ ـ ـ ـ ــرارة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى اعـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى

معدالتها.
ويـبدو ان هـذا العـام يختلف
عــن االعـ ـ ــوام ال ـتــي س ــبق ــته
بكـثيـر خـاصـ ًة بعــد تقلـيص
س ــاع ــات الـتغ ــذي ــة ب ــالـتـي ــار
الكـهربـائي الـذي اشرنـا اليه

حيـث شهــد الــشهــر احل ــالي
ارتفـاع ـ ًا ملحـوظ ـ ًا يف اسعـار
(الثلج) تراوحـت ما بني (-3
 )5آالف دينــار علــى ال ــرغم
من ان الوقت مبـكر ملثل هذا
الصعـود املبـالغ فـيه يف وقت
يـعلل فــيه اصح ــاب املع ــامل
هذه الزيـادة يف االسعار على
انهـ ــا جـ ــاءت نـتــيجـ ــة زيـ ــادة
اســع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار احمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
امل ـ ـس ــتخـ ـ ــدمـ ـ ــة يف ت ـ ــشغ ــيل
(مــول ــدات الكهــربــاء) والـتي
تسبـبت يف زيادة اجـور النقل
ايضاً..
والن اسـتخ ــدام ــات (الــثلج)
ك ـث ـيـ ـ ــرة خـ ـ ــاصـ ـ ــة مــن ق ــبل
اصحـاب محـال بـيع اللحـوم
واالس ـمـ ـ ــاك وبـ ـ ــاعـ ـ ــة املـ ـ ــواد
الغ ــذائـي ــة فـمـن املـتـ ــوقع ان
تــرتفع اسعــار عــدد مـن تلك
امل ــواد ويـبق ــى ارتف ــاع اسع ــار
احمل ـ ــروق ـ ــات وازم ـ ــة ال ـت ـي ـ ــار
الـكهـ ــربـ ــائـي فـ ــاحتـ ــة سـ ــوء
الزمة جديدة وهي (الثلج).

 51مليار دوالر حجم التبادل بني الصني والعرب
بكني /رويترز

ق ــال ي ــانغ ت ــونغ رش ــدي اخلـبـي ــر
االقتصـادي الصـيني وعمـيد كلـية
ال ــدراس ــات األجـنـبـي ـ ــة بج ـ ــامعـ ــة
االقـتــصـ ــاد والــتجـ ــارة يف بـكـني إن
حـجــم ال ـتــب ـ ـ ــادل ال ـتـج ـ ـ ــاري بــني
الــدول الع ــربيــة والــصني يـبلغ 51
مـلـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــار دوالر وفـق اجلـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــارك
الصينية.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ـنـفـ ــط والـغـ ـ ـ ــاز
يـلعــب ـ ــان دور ًا ك ـبــي ـ ــر ًا يف ال ـتــب ـ ــادل

التجـاري ولـكن هنـاك بعض املـواد
األخ ـ ـ ـ ــرى م ـثـل الــك ــي ــم ـ ـ ـ ــاوي ـ ـ ـ ــات
ت ـسـت ـ ــورده ـ ــا ال ـصـني مــن الع ـ ــرب
بيـنمــا تصـدر أنـواعـ ًا مـختلفـة من
السلع إليهم.
وأوضح اخلبيـر الصـيني أن هـناك
جه ـ ــودا مــبـ ـ ــذول ـ ـ ــة مع اجلـ ـ ــانــب
الـع ـ ـ ــرب ــي ل ــت ــط ـ ـ ــوي ـ ـ ــر الـ ـتـع ـ ـ ــاون
االقتـصــادي مــوضحـ ـ ًا أن مجلـس
الـتع ــاون ق ــد بـ ــدأ مف ــاوضـ ــات مع
اجل ــانـب ال ـصـيـنـي بــش ــأن إق ــام ــة

منطقة جتارية حرة مشتركة.
وأضاف أن هـذا ال يعني أن الصني
تــرك ــز فقــط علــى الـنفــط والغــاز،
مشير ًا إلى أن مجلس التعاون بدأ
يعـزز ويـنمي عالقـاته االقـتصـاديـة
مع الصني يف مختلف اجملاالت.
وب ــش ـ ــأن االته ــامـ ــات بـ ــأن ال ـصـني
تـص ــدر سلع ـ ًا مــنخفـض ــة اجل ــودة
للعــالـم العــربـي نفــى رشــدي ذلك
وق ــال إن الغ ــالـبـي ــة العـظـم ــى مـن
السلع جيدة.

للفالحني رأيهم:

اعـرب الفالح خـالـد مـوسـى عن سعـادته بهـذه احلملـة
متمنـي ًا لـو ابتـدأت قبل سنـوات وهي بـالتـأكيـد ستـكون
بـدايـة جيـدة ملكـافحـة سنـويـة مـستمـرة شـاكـر ًا اجلهـود
التي قـدمـت من قبـل جميـع املسـؤولـني من اجل انقـاذ
نخيل العراق سيد الشجر من الدمار وهو يستحق كل
هذه اجلهود من اجل انقاذه فبارك اهلل بعمتنا النخلة
ومن يكرمها ...النها رمز العراق...

انشاء برج بثالثني طابقا ًلالستثامرات املرصفية
والتجارية يف البرصة

بسبب انقطاع التيار الكهربائي..

تـتــزايــد االزمــات يف ال ـشــارع
العـراقي يـومـ ًا بعـد آخـر دون
ان تل ــوح يف االفق ب ــادرة امل
تـنـت ــشل امل ــواطـن مـن واقـعه
امل ـت ـ ـ ــردي امل ـثـقـل ب ـ ـ ــاض ـ ـ ــرار
ومسـاوئ هـذه االزمـات سـواء
عل ــى صعـي ــد االحـتـي ــاج ــات
اليـوميـة او الـدخل الـشهـري
ملاليـني العــوائل ..ومبــا انـنــا
نعــانـي من مــشكلــة م ــزمنــة
تـطل علينـا بدايـة كل صيف
وهــي ازمـ ـ ــة (ال ــثلـج) ،فقـ ـ ــد
لعـبت الـظــروف الـتقـليــديــة
واملعـ ــروفـ ــة بــتع ـ ــارضه ـ ــا مع
املستلزمات الصحية معامل
انـتــاج الـثلج وانـت ـشــارهــا يف
كل محافظات العراق.
وج ــاءت ال ـسـن ــوات االخـي ــرة
لتـزيــد من مـشــروعيــة بقـاء
هــذه املعــامـل التـي اصبـحت
بحكـم الضـروريـة خـاصـ ًة يف
ظـل تـقـل ـ ـيـ ـ ــص س ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــات
التغـذيـة بــالتيـار الكهـربـائي
س ـن ـ ـ ـ ًة بعـ ـ ــد اخـ ـ ــرى وات ـبـ ـ ــاع

يحـتل موقع الـصدارة لـذلك فانـني ارى ضرورة الـقيام
بحملـة يشـارك فيهـا اجلمـيع من اجل حمـاية الـنخلة
العراقية.

وقــال إن بعــض املنـتجــات املــزيفــة
ت ـ ـ ــأت ــي م ــن دول أخـ ـ ـ ــرى لـلـ ــص ــني
باعتبارها سوقا كبيراً.
واعـتبـر اخلـبيــر الصـينـي أن تهمـة
ك ـ ـ ــون بـالده متـ ـ ـ ــارس االح ــت ــيـ ـ ـ ــال
التجــاري مصـدرهـا الغـرب ألنه ال
يحب أن يرى دول الشـرق كالصني
تـنمــو بـســرعــة ،خــاصــة أن الــدول
الغ ـ ــربـي ـ ــة ظلـت ت ـسـيــط ـ ــر عل ـ ــى
األس ــواق وت ــزاحـم مـنــتج ــات دول
العالم الثالث.

البصرة /عبد احلسني الغراوي
قــال الــسيــد زهيــر علـي اكبــر اخلـبيــر
املـصــريف ومــديــر عــام البـنك املــركــزي
الـع ـ ـ ــراق ــي يف الـ ـبـ ــص ـ ـ ــرة :ان ه ــن ـ ـ ــاك
مـشــروع ـاً جتــاري ـاً مـص ــرفي ـاً عـمالق ـاً
النـشــاء اكبــر بــرج جتــاري يـتكــون من
 30طــابق ـاً يهــدف انـشــاء ه ــذا البــرج
الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـشـكـل مـعـلــمـ ـ ـ ـاً حـ ــض ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـاً
واقـتصـاديـاً لـيكـون مـركــزاً لنـشـاطـات
االستـثمــارات الـتجــاريــة واملـص ــرفيــة،
واض ــاف :ان البـنك املــركــزي الع ــراقي
يف ال ـب ــصـ ـ ــرة اس ــتحـ ــصل مـ ـ ــوافقـ ـ ــات
مجلــس محــافـظــة الـبـصــرة والـبـنك
املركزي العراقي يف بغداد .واشار الى:

ان الـبـ ــرج سـ ــوف يـتـم انـ ـشـ ــاؤه خـلف
مـبن ــى البـنك املــركــزي علــى مـســاحــة
1164م 2.واوضح مـ ــديـ ــر عـ ــام الـبـنـك
املـركـزي العـراقـي :سيـطل البـرج علـى
شارع الكورنـيش مبواجهة شط العرب
ل ـيـ ـصــبح احـ ـ ــد املع ـ ــالــم اجل ـم ـ ــال ـي ـ ــة
والـ ـسـيـ ــاحـيـ ــة يف الـب ـصـ ــرة .واكـ ــد :ان
ال ـط ـ ــوابق الــثالثـني مـ ــوزعـ ــة لـتـكـ ــون
طـابقني لسـوق االوراق املالـية يف حني
خـصــصت  10طــوابق جلـعلهــا مــراكــز
جتاريـة ومصرفية عـاملية مثل مصرف
))H. C. P. Cالـعـ ـ ـ ـ ـ ــاملـ ــي ف ـ ـيـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــا
تخـ ـص ــص  14ط ـ ـ ــابقـ ـ ـ ـاً لل ـ ــشـ ـ ــركـ ـ ــات

االسـتـثـم ــاري ــة .واض ــاف :ان الـط ــابق
االخـيـ ــر يخ ـصــص خل ــدم ــات الـبــنك
امل ــرك ــزي الع ــراقـي يف الـبـص ــرة ..وق ــد
خاطبنـا وزارة التخطيط حـول انشاء
هذا الصرح احلضاري التجاري الذي
ســيك ــون له دور يف تـن ـشـيـط اس ــالـيـب
ال ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــامـل امل ـ ــصـ ـ ـ ـ ــريف وال ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ــاري
والـصيــريف .نظـراً ملـا متـتلكه الـبصـرة
من املقـومــات االقتصـاديـة والتجـاريـة
واملـصــرفـي ــة ولك ــونهــا مـيـن ــاء العــراق
الـ ــوحـيـ ــد الـ ــذي ي ـطـل عل ـ ــى العـ ــالـم
وسـيكــون الـبــرج مــرك ــز اشعــاع لـبـنــاء
البصرة يف العراق اجلديد.

أسعار النفط ترتفع دوالرين ملخاوف بشأن إيران ونيجرييا
نيويورك /الوكاالت

ارتفعت أس عـار ا لـنفط
العق ــود اآلج لــة مــا
ـ
يف
عل ـ ــى دوالر يــن
ـزي ـ ــد ـ
ـي ـ ـ ـ
أم ـ ـ ـ ـ ــس االول ،وسـ ـ ـ ـ ــط
ـ
جتــدد ا خملــاوف ب ـشــأن
اإلم ـ ــدادات يف أعقـ ـ ــاب
ـ
خــطف ع مــال ن فـط يف
نـيج يـر يــا وت صـري حـات
إ يــران بــأن بــر نــامج هــا
لت خـص يـب ال يــوران يـوم
ليس موضع تفاوض.
خلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
وأغ ـ ـ ــل ـ ــق ا ـ
ـ
ـرك ــي ا خل ــف ـيـف
األم ـ ــي ـ ـ ـ ـ
ـ
لع قــود متــوز امل قـبل يف
ـورص ـ ـ ــة نـ ــي ـ ـ ــويـ ـ ـ ــورك
ـب ـ ـ ـ ـ
ا لـت جــار يــة ( نــامي كـس)
ـع ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى  72.70دوالر
ـرم ــيل ـم ـ ــر تـفعـ ـ ــا
ل لـ ــب ـ ـ ـ

 2.36دوالر و هــو أع لـى
م ـس ــت ــوى سـجله أ مــس
االول.
خ ــام ال قـيـ ــاس
وصع ــد ـ
ـ
األورو بـي ـم ــزيج بــر نـت
ـورص ـ ــة ا ل ـبــتـ ـ ــرول
يف ـب ـ ـ ـ
ـال ــدو ل ــي ـ ــة ال ل ــن ــد نـيـ ــة

مبــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار  2.01دوالر
ـس ــة ع لــى
مـن ه ــي ـا ً اجل لـ ـ
دوالر
71.40
للبرميل.
ولم يؤثر قرار منظمة
امل ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة
ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ـ
ـل ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط خـ ــالل

ـاعه ــا ا خلـمـيــس
ا جـت ــم ـ ـ
ع لــى ا سـت ــم ــرار ال عـمل
ـب ــسقف إ ن ــت ــاجهـ ــا دون
عل ــى األسـ ــواق
ت غـي ــي ــر ـ
إذ كان القرار متوقع ا ً.
ارتف ــاع األسعـ ــار
ـ
ود عـم
اإل عـالن ـع ـ ــن ـت ـ ـ ـ ـ ــو قـف
خ ـ ــم ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــة
ا ل ــع ـ ـمـل يف ـ
ـط ــيـ ـ ـ ـ ــة
ـص ـ ـ ـ ــاف ن ــف ـ ـ ـ
ـم ـ ـ ـ
ـوالي ـ ــت ــي تـ ــك ـ ــسـ ـ ـ ــاس
ـب ـ ـ ـ ـ
وديالو يـر األم يـركيتني
م نـذ اخل مـيس ا ملـاضي
األم ـ ــر الـ ـ ـ ــذي رجح يف
ـ
الغالب لسوء األحوال
ـوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زاد
اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
اخملاوف حول البنزين
وص ـ ـ ــول ـال ـ ـطـلــب
ق ـبـل ـ
وق ــود ا ل ـسـيـ ــارات
عل ــى ـ
ـ
لذروته يف الصيف.

