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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
الدينار االردني                2050                     2060 
الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES اسعار املواد الغذائية باجلملة

املادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كيلو غراماً                33750
طحني صفر عراقي         كيس 50 كيلو غراما                22500
طحني صفر اماراتي      كيس 50 كيلو غراما                 26500

رز امريكي                       كيس 50 كيلو غراما                 31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كيلو غراما                  26000
رز تايلندي                     كيس 50 كيلو غراما       30000
رز عنبر      كيس 50 كيلو غراما        58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم                1500

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     17000 
شاي احلصة      كيلو غرام )فل(       2500

الشعرية العراقية       كيلو غرام        850 
البيض                          طبقة 30 بيضة                        3250

العدد)720(

االحد )16(

متوز 2006

NO. (720)
Sun. (16) 

July

د.ثائر محمود رشيد
قسم االقتصاد/بغداد

متـارس الـدول الــرأسمــاليــة اختـراقـاً
ثقـــافـيـــاً يهـــدف الـــى الغـــاء الـصـــراع
االيــديــولــوجـي الــذي عـــاشه العــالـم
ردحــا من الـزمـن ليـحل محله صـراع
حول تـأويل احلاضـر وتفسيـر املاضي
والـتــشـــريع للـمــسـتقـبل، ويــسـتهــدف
ذلك االخـتـــراق االداة الـتـي يـتـم بهـــا
ذلـك التــأويل والـتفــسيـــر والتـشــريع
وهـــــذه االداة هـــي )العـقل والـــنفــــس(
ووسـيلتهـا يف التعـامل مع العـالم هـو
االدراك، كـما حل لفظ االدراك محل
لفـظ الــوعـي )الـطـبقـي، الــديـنـي( اذ
كان الـصراع االيـديولـوجي يسـتهدف
تـشكيل الـوعي- تـزييفه وتـصحيحه-
امـا االختـراق الثـقايف فهـو يسـتهدف
الــسيـطــرة علــى االدراك بـــاختـطــافه
وتـــوجـيـهه، وبـــالـتـــالــي سلـب الـــوعـي
والهـيـمـنـــة علـــى الهـــويـــة الـثقـــافـيـــة
الفـــرديـــة واجلـمـــاعـيـــة، أمـــا وســيلـــة
السـيطـرة علـى االدراك فهـي الصـورة
الـسمعيـة/البـصريـة التـي تسعـى الى
)تـسـطيح الـوعـي( وجعله يـتنـاول مـا
يف الــســطح مـن صــور ومــشــاهــد ذات
طــــابـع اعالمـي مـــســتفـــــز لالنـفعــــال
وحـــاجـب للـعقل وبـــالــسـيـطـــرة علـــى
االدراك، وانـطالقــا مـنه يـتم اخـضــاع
الـنفــوس أي تعـطـيل فــاعلـيــة الـعقل
وتكـيـيف املـنــطق والـتــشـــويـــش علـــى
نظام القيم وتوجيه اخليال وتنميط
الـــذوق، والهـــدف تكــريــس نـــوع معـني
مـــن االســـتـهـالك لـــنــــــــوع مـعـــني مـــن
املعـــارف والـــسلع والـبـضـــائـع، وهكـــذا
صـــار هـنـــاك مـفهـــوم جـــديــــد العالم
العـوملة كـونه "سلطـة تكنولـوجية ذات
منـظومـات معقـدة ال تلـتزم بـاحلدود

مفهوم حرية االختـيار واالنتقاء وهو
ابرز ما يدعو اليه تأثير االعالم.

3-االعـالن الـــــــذي يـعـــــــد الـــــــوســيـلـــــــة
املباشرة للتأثير يف املستهلك.

وعلــى اســاس الـبعــد العــوملـي لالعالم
اضحـت هـيـمـنــة املــرئـي علــى املقــروء
واحـــدة مـن ابـــرز املـظـــاهـــر وهــي نفح
لـلعوملـة ويف هذا ظـهر علـم جديـد هو
املـيــــديــــاء ) Mediologieوســــائــط
االعـالم( لـلــتـعـــــــاطــي مـع مـفـــــــاهــيــم

وانظمة وآليات العوملة.
لقــد عــرفت الــرأسمــاليــة ومـن خالل
شـركـاتهـا وسـيطـرتهـا علـى املـؤسسـات
االعالمـيــــة ووســــائل االتــصــــال كــيف
تسـتفيـد من االعالن بهـدف التـرويج
لبـضــائعهــا وخــدمــاتهــا واحلـث علــى
شـرائهـا وخلق الـرغبـة يف استهالكهـا،
حـيـث ســاهـمـت الفـــاعلـيــة املـتــزايــدة
لــــوســــائـل االعالم يف دعـم الـنـــشــــاط
الـتسـويقي لهـذه الشـركـات من خالل
ربـط املشـاهديـن واملسـتمعني والـقراء
بالـشركـات املنتجـة وما يـروج لهـا من

دعاية واعالن.
مـن جهــة اخــرى جنــد ان الــرغـبــة يف
الـــتحــــــديــث الــــســــــريع لــــــدى الــــــدول
الــنـــــامــيـــــة ادى الـــــى االعــتــمـــــاد شــبه
الكــامل علــى اسـتيــراد نـظـم اجنـبيــة
مـتـكـــــاملـــــة يف مجـــــال االعالم حـيـث
محــــــدوديــــــة القــــــدرة علــــــى االنــتــــــاج
لنــوعيــة البــرامج املـطلــوبــة دفع الــى
املـــزيـــد مـن االعـتـمــــاد علـــى االنـتـــاج
االجـــنـــبـــي لـلـــبــــــــرامـج الـــتـــي حتـــمـل
مضـامني ثـقافـية وقـيميـة تخـالف يف
الـكــثــيــــــر مــن االحــيــــــان الـــثقــــــافــــــات
الوطنية واجملتمعية وحتى الدينية.

االلكترونية واالقمار الصناعية.
2-تنــويع الـرسـالـة االعـالميـة لـيجـد
كل فــــرد مــــا يــــرغـب مبـــشــــاهـــــدته او
سـمـــاعه او قـــراءته فـيـتجــســد بـــذلك

العــــاملـي يـبـــــرز دور االعالم مــن خالل
اساليب عدة اهمها:

1-التـدفق احلـر للـمعلـومـات بعـد ان
انــــــدمجــت وســــــائلـه مع احلـــــواســيــب

لـلـحــــصـــــــول عـلـــــــى االخــبـــــــار كـعــمـل
تـــــــســــتــــــــــوجــــبـه ضــــــــــرورات الــــبـقــــــــــاء

االقتصادي.
وجتــسـيـــدا لفلــسفـــة تكـيـيف الـــوعـي

االسواق الـعامليـة، لتتـأكد مـن خاللها
اهميـة االربــاح التي تـسعــى الشـركـات
لتحـقيقهـا يف التـأثيــر الشـديـد علـى
صــنـع القـــــرارات وزيـــــادة الــتــنـــــافــــس

الــوطـنيــة للــدول وهي تـطــرح حــدودا
فـضائـية غـير مـرئيـة ترسـمها شـبكات
اتـصـــالـيــــة معلـــومـــاتـيـــة علـــى اســس
سياسيـة واقتصادية وثقافية وفكرية،
وحتلق عــاليــا متحــررة من محـددات

الوطن واالمة.
وتـتـمــثل اهـم سـمــــات اعـالم العــــوملــــة
كــونهــا جــزءا مـن البـيئــة الــسيـــاسيــة
واالقـتـصـــاديـــة والـثقـــافـيـــة الـــدولـيـــة
اجلديـدة التي تطرح مفاهيم جديدة
لـلــــــســـيــــــــادة واملـــنــــــــافــــــســــــــة والـقـــيـــم
االجـتمـاعيــة واالخالقيـة وصنــاعتهـا
ومـدخالتهـا ومـراكـز تـشغيلهـا وآليـات
الـتـحكـم بهـــا، ومقـتـصـــرة علـــى عـــدد
محـــــدود مــن الـــــدول الـــــرأســمـــــالــيـــــة
املـتقــدمــة مقــابـل تبـعيــة شـبه كــاملــة

للدول النامية.
ذلك ان االعالم والثقافة الـرأسمالية
تـسعـى مـن خالل كثـافـة االعالم، الـى
تخـليق املـستـهلك يف العـالـم الثــالث،
بشكل خاص لزيادة الطلب اخلارجي
علـى سلعهـا الن مـشكلـة الـرأسمـاليـة
تتلـخص يف ان تبقـى قدرتـها الـعالـية
علــى االنتـاج مبـستـوى يفـوق القـدرة

على االستهالك.
ومــن بــني ابـــــرز ادوات اعـالم العـــــوملـــــة
والـتـــأثـيـــر الـثقـــايف ثـــورة االتـصـــاالت
وبخــــــاصــــــة االقــمــــــار الـــصــنــــــاعــيــــــة
وتـكـنــــولــــوجـيــــا االلـيــــات الـبــصــــريــــة
والصحـافة الـدوليـة، ووكاالت االنـباء
العـــــاملــيـــــة ذلـك ان اســتـغالل وســـــائل
االعالم اخلبـريـة قــد شجع واسهم يف
حتويل منظـومة االخبـار الى تكتالت
اعـمــــال دولـيــــة مـتــــرامـيــــة االطــــراف
تــشـتـــرك يف مـنـــافــســـة شـــديـــدة علـــى

آلية السيطرة االعالمية وفرض الثقافة االستهالكية

املـفـهــــــــــــوم االقــــتــــــصــــــــــــادي
لالستـهالك مرتبط بوجود
الــــسـلع واخلـــــدمـــــات الــتــي
يحــصل علـيهـــا املــسـتهـلك
لقــــاء أثـمــــان معـيـنــــة، وملــــا
كــانت اخلـدمـات االســاسيـة
لــردح من الــزمن مـدعـومـة
من الدولة، وتعاني من ترد
كبير يف عـرضها، فقد طرح
الكـثـيـــر مـن االقـتـصـــاديـني
فكـرة رفع الدعم عـنها، من
ــــــــــــــــد يف اجــل الــــــتــــــــــــــــرشــــــي
اسـتـهالكهـــا وجتـنـب الهـــدر
فــيهـــا، هـــذا الــطـــرح الـــذي
جــــــاء مــنـــــسجــمـــــــا مع مــــــا
متـليه الـدول املــانحــة علـى
احلــكـــــــــومـــــــــة الـعـــــــــراقـــيـــــــــة
بخـصـــوص آليــات االصالح
ــــــــــــواجـه االقـــــتـــــــصــــــــــــادي ي
معـــارضـــة كـبـيـــرة مـن قــبل
قـــــطـــــــــاعـــــــــات واسـعـــــــــة مـــن
الــشعـب العــراقـي والكـثـيــر
مـن احلـــركـــات الــسـيـــاسـيـــة
ومـنظمـات اجملتمع املـدني،
علـــــى اعــتــبـــــار ان الــــســـــواد
االعــظــم مــن املـــســتـهلـكــني
هـــم مـــن الـفـقـــــــــراء غـــيـــــــــر
القادرين على حتمل اعباء
تـلـك االسـعـــــــار املـــــــرتـفـعـــــــة
خلــــدمــــات مـتــــرديــــة اصال،
وان االمــــــــر يـقـــتــــضـــي رفـع
القـــدرة الــشـــرائـيـــة لعـمـــوم
الــنـــــاس قــبل املــبـــــاشـــــرة يف
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واخلــــدمــــات املــــدعــــومــــة،
حـتــــى يــطــــالـب الــبعــض
بـــــــرفـع الـــــــدعــم عــنـهـــــــا..
يــفـــــــتـــــــــــــــــرض ان يــــــــــصــل
مـــــــســـتـــــــــوى االداء لـــــــــدى
اجلهــات التـي تقـدم هـذه
الـــسـلع واخلــــدمــــات الــــى
حد يشبع حاجات الناس
ويـتـم رفع مــسـتـــوى دخل
الـفقـــــراء حــيــنهـــــا ميـكــن
احلـديـث عن رفع الـدعم،
صـحـــيـح ان هـــنـــــــــالــك ال
أبـــاليــة وال مـســـؤوليــة يف
االســتـهـالك، ولـكــن ذلـك
ال يبــرر رفع الــدعم، امنـا
ميــكــــن ايـجــــــــــاد آلــــيــــــــــات
لـــتحــــــديـــــــد سلــــــوكــيــــــات
ــــــــــــــــــادة االســـــــتــهــالك، وزي
الـتــــرشـيــــد، كــــأن تـــــوضع
عــــــــــدادات يف املــــنــــــــــازل ال
تــسـمح بـــاســتهالك اكـثـــر
مــــــن حـــــــــــــــد مــعــــــني مــــــن
الـــــــوحــــــــدات املقـــــــررة مــن
التيـار الكهـربـائـي مثال..
واال ما الذي حصل عليه
املـــــــواطــن وهـــــــو يــــضحــي
بــــدمـه ويعـيـــش مع شــبح
املــوت يــومـيــا، حـتــى يـتـم
رفع الــدعـم عن خــدمــاته
االســـــــاســـيـــــــة، الـــتـــي هـــي

سيئة اصال.
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يــصل الـــى حــــد يكـــاد فـيه
يكون مجانيا.

قــد يقــول الـبعـض ان رفع
الـدعم عن الـبانـزين مثال
سيـؤدي الى ارتفـاع جميع
الـــسـلع يف االســــواق، وقــــد
يحـصل هذا فعال، ولكنني
وعلـى حـد معلـومـاتي أرى
ان ارتفـاع االسعـار سيـكون
لـه حـــــــد مـعــني يــنـــــسـجــم
بـشكل وبـآخـر مع مـستـوى
دخـل الفــــــرد وحجــم هـــــذا
الـــضـــــــرر ال يعـــــــادل حجــم
الــــضـــــــرر الـــــــذي تــــــســـبـــبـه
عــملـيـــات الــتهـــريـب الـتـي
متـــــــــــــــــــــــــــــول االرهـــــــــــــــــــــــــــــاب
والــــــتــخــــــــــــــريــــــب.. ان رفــع
الــــــدعــم عــن الــبــــــانــــــزيــن
ـــــــــــــى مـــــن ســـــيــخــفــف حـــــت
عـــمـلـــيـــــــــات الـفـــــــســـــــــاد يف
الـقطــاع النفـطي.. أمـا أن
نـبقــى نــسـتـمع الــى مــا ال
يـــسـمـن مـن جــــوع فــــأنـنــــا
سـنــبقــــى نــــدور يف حـلقــــة
مفـرغـة، واال مــا معنـى ان
يـــســــرح الــصـبـيــــة وحـتــــى
االطـفـــــــال بـــــــالـــــســيـــــــارات
ويـلهـــــون بهــــا يف املـنـــــاطق

السكنية اخملتلفة.
*أبــــــو امنــــــار  )أســتــــــاذ يف
اجلــامعــة التـكنــولــوجيــة(
قــــــــــال: أيــــن هــــي الــــــــسـلـع
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االخـرون الـى اجلحـيم، انـا
شخــصـيــــا مـع رفع الــــدعـم
مـن اجل التـرشيــد ولكنـني
اطـالب بـرفع مسـتوى دخل
الـفـقـــــــراء ايــــضـــــــا.. واتـفـق
ــــــــــــشــــــــــــــــار اخلــفــــــــــــــــاجــــــي ب
)بكـالـوريــوس صيـدلـة( مع
مـــا قــــاله محـمـــد يـــوسف..
فقـال: نـحن شـعب مــا زلنـا
ال نـدرك مفهـوم التـرشيـد،
الـذي نحن احـوج مـا نكـون
الـــيـه يف هــــــــذه الــــظــــــــروف،
والــــســبــب يعـــــود الـــــى دعــم
اسعـار تلك اخلدمات الذي
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واجهزة االنـارة االخرى قد
أنـــارت حــــديقـــة بـيـت فالن
وكأنك يف منتجع سياحي،
هــذا الفالن يـخصـص لكل
مـن ابنـائه غـرفـة مــستقلـة
جتد فيها اجهزة مختلفة،
بيـنمــا جتــد عــائلــة اخــرى
مجـتمعـة يف صـالــة املنـزل
وال تـستـهلك اال الضـروري
مـن الــطــــاقــــة.. فـمــــا ذنـب
هـــــؤالء ان يــنقـــطع عــنهــم
الــتــيـــــــار؟ هـل الـــــســبــب ان
االمـر ال يعنيه، فـهو ميلك
جهاز تـوليد كبيـر وليذهب

الـيـنـــا بعـــد انقـطــاع مــا، ال
يلـبـث اال دقــــائق ويــنقـــطع
مــن جـــــديـــــد، لــيعـــــود مـــــرة
اخــرى بعــد دقــائق وتـتكــرر
احلـالة عدة مرات، والسبب
يف ذلك يعـود الـى االفـراط
يف االســـــــتــهــالك، وهــــــــــــــــــذا
االفراط غيـر مبرر، فبعض
املـنــــازل ال تكــتفـي بـــوجـــود
جهــاز تبـريـد واحــد، بيـنمـا
بـعــــض املــنـــــــازل ال متــتـلـك
حـتــــى )مـبـــــردة( ويف اللــيل
يـــصـل الهــــــدر الـــــــى اعلــــــى
مستوياته، فتجد املصابيح
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تـنفـيــذ مـثل هـــذه االفكــار،
اال ان االقـتصـاديني الـذين
يتـبنــون فكــرة رفع الـــدعم،
يــرون يف ذلك حال لــدوامــة
االزمـــــــــــات املــــتـالحـقـــــــــــة يف
اخلــــــــــــــدمــــــــــــــات والـــــــــــســلــع
املــــــدعــــــومــــــة، فــــــاالســبــــــاب
الـــرئـيــســـة السـتـمـــرار هـــذه
االزمــات علــى وفق مـا يـراه
)انـصار رفع الـدعم( تتعلق
بـــالهـــدر وبـــالـتهـــريـب علـــى
اعـــتـــبــــــــار ان اسـعــــــــار هــــــــذه
الـــسلع يف الـــدول اجملـــاورة،
هـي اكـثــــر بكـثـيـــر ممـــا هـي
علــيـه يف العـــــــراق.. وعلــــــى
وفق هـــذا الـطـــرح حـــاولـنـــا
ــــــــــــــــر اســــــتـــــــــطــالع آراء غــــــي
االقـتصــاديني يف خـضم مـا
يتردد حـول زيادات جـديدة
السعار البانزين، واستمرار
تـــردي الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي

واخلدمات االخرى.
املهـنـــــدس محـمــــد يـــــوسف
عـايـد )مـاجـسـتيــر هنـدسـة
مـــدنـيـــة( قـــال: ان االزمـــات
املــتـالحقـــــة يف اخلـــــدمـــــات
االساسيـة، ال تشتـرك فيها
عمليات التخريب والفساد
االداري، وحــــــــــســـــب، امنــــــــــــا
يــشـتـــرك فـيهـــا املــسـتهـلك
وبــــــشــكـل فـعــــــــال.. فـــنـحـــن
ــــــــــــــــــار نــالحـــــــــــظ ان الـــــــتـــــــي
الـكهـــربـــائـي عـنـــدمـــا يــصل
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االستهالك املدعوم بنظر اآلخرين
بيروت / ا ف ببغداد/محمد شريف ابو ميسم

ـــــم انــهــــــــــــــــار حــل
لـبنــان بـتحقـيق
مــوسـم سيـــاحي
ــــوق غــيــــر مـــســب
خـالل الـــصـــيـف
احلــالـي بعــدمــا
هــــــــــــــــــــــــــرب آالف
ــــــى ــــســيــــــاح إل ال
احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود
الـسوريـة البـرية
جــــراء العـــدوان

اإلسرائيلي الذي طال مطار بيروت الدولي.
وتزامن الـعدوان مع ذروة املوسم السيـاحي يف لبنان والذي
يعـد أحـد أبـرز مـوارد الـدخل القـومـي، حيـث يتــوجه مئـات
اآلالف من الــسيـاح -خـاصــة من دول اخلـليج- إلـى لـبنـان

لقضاء عطالتهم الصيفية.
ـــانـي جــــوزيف ســـركـيـــس إن وقـــال وزيـــر الـــسـيـــاحــــة اللـبـن
االعتـداءات اإلسـرائـيليـة قـوضت اآلمـال بـأن يـشهــد لبنـان

موسما سياحيا طيبا هذا الصيف.
وأشار رئيس نقابة العاملني بالفنادق بيير أشقر إن معدل
إلغاء احلجز يف الفـنادق كبير، مضيفـا أن السياح يغادرون
الـبالد بــاجتــاه ســوريــا. وتــوقع لـبنــان اجتــذاب 1.6 مـليــون
سائح خالل الـصيف احلالي مـع وصول عائـدات تبلغ نحو

ملياري دوالر.
وقـال مسـؤولون لـبنانـيون عنـد نقطـة املصنع احلـدودية إن
15 ألف سـيارة أجـنبيـة يف األقل -أغلبـها مـن دول اخلليج-

عبرت احلدود إلى سوريا.
وقــد فـتحـت الــسلـطــات الــســوريــة احلــدود أمــام الــسـيــاح.
وقـالت إنهـا سهلت إجـراءات العبـور. وتعـد الطـريق البـريـة
الــواصلــة إلــى احلــدود الـســوريــة املـنفــذ الـــوحيــد للــسيــاح
ـــى املـــوانـئ بعـــدمـــا فـــرضـت إســـرائــيل حــصـــاراً شـــامـالً عل

واملطارات اللبنانية. 
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العدوان اإلرسائييل يدمر موسم
السياحة يف لبنان

كاركاس/ الوكاالت
اتهمت فنـزويال الواليات املتحدة بـالتسبب يف رفع أسعار
الـنفط إلـى مـستـويـات قيـاسيـة جـديـدة يف األسـواق عبـر
ممــارســة سيــاســة عــدوانيــة يف الـشــرق األوسـط ودعـمهــا
إسـرائيل.  ورأى وزيـر الطـاقـة الفنـزويلي رفـايل راميـريـز
أن الـضغــوط الـصعــوديــة علــى أسعــار الـنفـط ستـسـتمــر

بسبب هذه السياسة األميركية.
وكثيـرا ما يـشير الـرئيس الـفنزويـلي هوغـو شافيـز -وهو
مـنتقـد قـوي إلدارة الـرئيـس األميـركي جـورج بـوش- إلـى
الـسياسة اخلـارجية األميركـية كسبب للـزيادات يف أسعار
الـنفــط العــاملـيــة مــؤخــرا. كـمــا عـبــر شــافـيــز مــرارا عـن

تعاطفه مع الفلسطينيني وكثيرا ما انتقد إسرائيل.

فنزويال حتمل سياسة واشنطن مسؤولية رفع أسعار النفط
نيويورك /الوكاالت

قفـــــزت أسعـــــار الـعقـــــود اآلجلـــــة
لــنفـــط اخلـــــام األمــيـــــركــي إلـــــى
مــسـتـــوى قـيـــاسـي جـــديـــد حـيـث
جتــــــــاوزت 78 دوالرا لـلـــبــــــــرمـــيـل
مسجلة صعودا للجلسة الرابعة

على التوالي.
فقد سجلت عقـود النفط اخلام
األمـــيـــــــــركـــي اخلـفـــيـف ألقـــــــــرب
اســتـحقـــــاق يف شهـــــر آب  78.40
دوالرا للـبــــرمــيل يف الــتعــــامالت

فلسطني. وبـــــذلـك تـكــــــون أسعـــــار الــنفـــط
حـــطــمــت األرقـــــــام القــيــــــاســيــــــة
الــســـابقـــة مـــسجلـــة مــسـتـــويـــات
جــديــدة تـــاريخـيــة يف نـيــويــورك
ولــنـــــدن يـــــوم أمــــس االول ويـــــوم
امـــس يف بــــدايــــة الــتعـــــامالت يف

أسيا.
ويـعــيـــــــد املــتـخــــصــــصـــــــون هـــــــذا
التـســارع يف ارتفــاع األسعــار إلــى
تــصعـيــــد الـهجــــوم اإلســــرائــيلـي
علـى لـبنـان وعلــى قطـاع غـزة يف

اإللـكتــرونيــة لبـورصـة نــاميكـس
عبر نظام أكسيس.

أمــــا بــــالـنـــسـبــــة لـعقــــود الــنفــط
الــتجــــاريــــة لـــشهــــر أيلــــول فقــــد
جتـــاوزت يف نـيـــويــــورك سعـــر 79
دوالرا للبـرمـيل وهنـاك تـوقعـات

بتجاوز هذا السعر.
ويف آسيـا جتـاوزت أسعـار النـفط
عنــد افـتتــاح األســـواق اليــوم 78
دوالرا للـبــــرمــيل يف الــتعــــامالت

التجارية.

أسعار النفط جتاوزت 78 دوالرا للربميل وتوقعات بتصاعدها


