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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6171

خالل إجتماع «مجلس الحوار بني الحكومة والقطاع الخاص» بمحافظة سيستان وبلوشستان

نهاونديان :األعداء عاجزون عن إركاع اإلقتصاد اإليراني؛ رغم
الصعوبات والحظر

أك��د مس��اعد رئي��س الجمهوري��ة
االس�لامية االيراني��ة للش��ؤون االقتصادي��ة،
محم��د نهاوندي��ان ،ب��أن البالد بحاج��ة اليوم
ال��ى مب��ادرات مالي��ة ف��ي جمي��ع المج��االت
وكس��ر الحظ��ر ك��ي تتمكن م��ن العبور من
الظروف الراهنة بشكل جيد.
وخ�لال ملتق��ى أقي��م ف��ي مدين��ة
زاه��دان ،االثني��ن ،بحض��ور حش��د م��ن
النخ��ب والجامعيي��ن في محافظة سيس��تان
وبلوجس��تان (جن��وب ش��رق الب�لاد) ،أش��ار
نهاوندي��ان ال��ى أن الب�لاد تتع��رض الي��وم
لح��رب اقتصادي��ة ،وق��ال :ان األولوي��ة األولى
ه��ي الحدي��ث ع��ن اس��تراتيجية موح��دة،
وحينم��ا تف��رض ح��رب اقتصادي��ة علين��ا فان
أفض��ل رد عل��ى المهاج��م االقتص��ادي ه��و أن
يش��هد االقتص��اد حدث �اً يجع��ل العدو يائس �اً
من الوصول الى أهدافه.
وأضاف نهاونديان :انه لهذا السبب فقد
س��مي الع��ام الج��اري بع��ام (إزده��ار اإلنت��اج)،
ومعن��ى ذل��ك ان هنال��ك ضغوط �اً عل��ى
عوائدن��ا النفطي��ة والب��د لن��ا م��ن مراجع��ة
ميزاني��ة الب�لاد .وتاب��ع قائ�ل ً
ا :حينم��ا يك��ون
الضغ��ط عل��ى احتياطي��ات العمل��ة الصعب��ة
فان��ه ينبغي ايج��اد تغيير ف��ي اآللية وخفض
االعتماد على صادرات النفط وزيادة صادرات

ً
عاما
إيران حققت  2100مليار دوالر من العائدات األجنبية خالل 60
مستعدون لنقل الزوار الباكستانيين عبر الطريق السككي إلى
المدن المقدسة في البالد

الس��لع غي��ر النفطي��ة .وق��ال نهاوندي��ان:
ان أمي��ركا وبس��بب دوره��ا الكبي��ر عل��ى
نط��اق إدارة البن��وك ف��ي العال��م فانه��ا توج��ه
التهدي��دات ،ونظ��راً ألغراضه��ا السياس��ية
الخاص��ة فانه��ا تح��دد لمواطن��ي ال��دول
األخ��رى م��اذا عليه��م أن يفعل��وا وال يمك��ن
تس��مية ه��ذا األمر س��وى باالره��اب .وأضاف:
ان الكثي��ر م��ن دول العال��م اليوم مس��تاءة من
س��لوك أمي��ركا ه��ذا ،ومن المؤك��د أن هذه
الممارسات ستؤثر على موقع حكومتها على
األمد الطويل.
وأك��د مس��اعد رئي��س الجمهوري��ة
للش��ؤون االقتصادي��ة ض��رورة التركي��ز على
االقتص��اد المعرف��ي نظ��راً ألن ايران تمتلك
رصي��داً بش��رياً هائ ً
ال في ه��ذا المجال ،كما
ان ه��ذا المج��ال ال يمكن فرض الحظر عليه
كثي��راً .وأك��د نهاوندي��ان عل��ى التضام��ن
االقليم��ي ،وق��ال :ان��ه ينبغ��ي البح��ث ع��ن
المصال��ح المش��تركة بي��ن اي��ران والع��راق

وباكس��تان وال��دول الج��ارة األخ��رى وإن
إلي��ران ف��ي ه��ذا المج��االت طاق��ات كب��رى
خاصة في سيستان وبلوجستان.
وقال مس��اعد رئيس الجمهورية للشؤون
االقتصادي��ة ،خ�لال تصري��ح أدل��ى ب��ه ف��ي
اجتم��اع «مجل��س الح��وار بي��ن الحكوم��ة
والقط��اع الخ��اص» بمحافظ��ة سيس��تان
وبلوشس��تان :بفض��ل العزيم��ة الراس��خة
للحكوم��ة والقط��اع الخ��اص ،برهنا لألعداء
بأنهم عاجزون عن إركاع االقتصاد االيراني
رغ��م كاف��ة الصعوب��ات والحظ��ر المفروض
عل��ى الب�لاد .وأض��اف :ان اي��ران س��تجتاز
تدريجي �اً مرحل��ة التقلب��ات االقتصادي��ة.
وتاب��ع :ان التقدي��رات فيم��ا يخ��ص جمي��ع
القطاع��ات والس��يما الزراع��ة والس��ياحة
والصناع��ة تش��ير ال��ى تحس��ن الظ��روف
والتوازن االيجابي على صعيد البالد.
وبحس��ب مس��اعد رئي��س الجمهوري��ة
للش��ؤون االقتصادي��ة ،فق��د س��جل النم��و

املفوضية األوروبية تصادق على إقراض األردن وتونس  250مليون يورو
ق��ررت المفوضي��ة األوروبي��ة ،اإلثني��ن ،من��ح ق��رض مال��ي ق��دره 250
ملي��ون ي��ورو لصالح األردن وتونس ،ف��ي إطار برنامج الدعم المالي الكلي
المبرم بين الطرفين.
وأوضح��ت المفوضي��ة ،ف��ي بي��ان ،أن األردن س��تحصل عل��ى مبل��غ
ق��دره  100ملي��ون يورو ،بينما س��يكون المبلغ المتبق��ي ( 150مليون يورو)

إقتصاد لبنان سيتحسن رغم نمو
نسبته  %0منذ بداية 2019
ق��ال حاكم مصرف لبن��ان المركزي رياض
س�لامة :إن مع��دل النم��و ف��ي الب�لاد بل��غ صف��ر
بالمئ��ة من��ذ بداي��ة 2019؛ لك��ن آف��اق االقتص��اد
بص��دد التحس��ن .وق��ال س�لامة ،أم��س الثالث��اء،
خ�لال مؤتم��ر يورومون��ي ف��ي بي��روت :عل��ى الرغم
م��ن حقيق��ة أن النمو بلغ صف��ر بالمئة منذ بداية
العام حتى اآلن ،نعتقد أن أفق التوقعات سيتحسن
بالنس��بة القتص��اد لبن��ان ،مش��يراً ال��ى أن وض��ع
الس��يولة سيتحس��ن ف��ي األش��هر الس��تة المقبلة.
كم��ا أض��اف ان عج��ز الميزاني��ة ف��ي أول  4أش��هر
من  2019لم يتجاوز مليار دوالر وهو مؤشر جيد.
وذكر حاكم مصرف لبنان أيضاً أن البنوك
ل��م تص��ل إل��ى ق��رار نهائ��ي بش��أن االكتت��اب ف��ي
إص��دار أذون خزان��ة منخفض��ة الفائ��دة ،ومؤكداً
أن المالءة المالية للحكومة ليست على المحك.
ف��ي الس��ياق ذاته ،أعلن س�لامة أن المركزي
س��يجري مناقش��ات م��ع وزارة المالي��ة بش��أن أذون
الخزان��ة منخفض��ة الفائ��دة بعد إق��رار الميزانية،
مش��يراً ال��ى أن��ه إذا ل��م تك��ن تحوي�لات المغتربين
كافي��ة لتلبي��ة احتياج��ات لبن��ان المالي��ة ف��ان
المركزي سيعوض النقص.
كما قال سالمة :إن البنك المركزي يدعم
مس��اع حكومية لخفض تكلفة خدمة الدين؛ لكن
ل��م يت��م االنته��اء بعد من إب��رام اتفاق م��ع القطاع
المصرف��ي بش��أن إصدار س��ندات خزانة منخفضة
الفائ��دة .مضيفاً :ان ه��دف الميزانية تحقيق وفر
ف��ي خدم��ة الدين .وقال س�لامة :س��نناقش أفضل
س��بيل لتحقيق ذلك ألنن��ا ندعم هذا في البنك
المركزي؛ لكن لن يتم فرض شيء على البنوك.

م��ن حص��ة تون��س .ويهدف القرض المق��دم إلى الحفاظ على االس��تقرار
االقتصادي في البلدين ،وتخفيف العجز الحاصل في التمويل الخارجي.
ويق��وم االتح��اد األوروب��ي بتقدي��م ق��روض مالي��ة ل��دول الج��وار،
الت��ي تعان��ي م��ن أزمات مالي��ة ،وتتميز تل��ك القروض بأنه��ا تتيح للدول
المقترضة مرونة في التسديد.

عملة بتكوين تعود بقوة ..ما السر؟
إختب��رت بتكوي��ن أعل��ى مس��توياتها ف��ي 15
ش��هراً ،االثني��ن ،بع��د أن قف��زت أكث��ر م��ن %10
مطل��ع األس��بوع ،وع��زا محللون ذل��ك إلى تنامي
التف��اؤل حي��ال تبن��ي العم�لات المش��فرة بع��د أن
كش��فت فيس��بوك ع��ن عملته��ا الرقمي��ة ليب��را.
وس��جلت أش��هر عملة مش��فرة  11ألفاً و62ر247
دوالراً عل��ى بورص��ة بتس��تامب في س��اعة متأخرة
م��ن ي��وم األح��د ،مس��جلة أعل��ى مس��توياتها منذ
م��ارس /آذار م��ن العام الماض��ي .وتراجعت الحقاً
ليبل��غ أح��دث س��عر له��ا  11ألف �اً و62ر 39دوالراً
بنسبة صعود 9ر .%1وكانت فيسبوك قد أعلنت،
األس��بوع الماضي ،أنها تعتزم إطالق عملة مش��فرة جديدة باس��م ليبرا؛ لكن اإلعالن أفضى على الفور إلى
استفس��ارات م��ن الجه��ات التنظيمي��ة والساس��ة في أنح��اء العالم .والخمي��س الماضي ،قالت رئيس��ة لجنة
الخدمات المالية بمجلس النواب األميركي ماكسين ووترز :إنه يجب على الحكومة األميركية أن ترغم
فيس��بوك على تجميد العمل في مش��روعها الجديد للعملة الرقمية .وقال ماتي غرينس��بان المحلل في إي
ت��ورو :إن مكاس��ب بتكوي��ن تب��رز التفاؤل المتزايد في أس��واق المس��تثمرين األفراد بأن خطط فيس��بوك هي
جزء من توجه أوس��ع نطاقا للش��ركات الكبرى صوب تبني العمالت المش��فرة .وأضاف :يعتقدون أن ليبرا
ستخلق وعياً جماهيرياً بالعمالت المشفرة وتكون مدخ ًال لتبنيها .وقبل أيام ،قال جورج ماكدونو الرئيس
التنفيذي والمؤس��س المش��ارك لش��ركة (كي آر  1بي إل س��ي) المتخصصة في العمالت الرقمية وقواعد
البيانات المتسلسلة المشفرة ،ومقرها لندن« :العودة القوية لبتكوين هي أمر غير عادي إلى حد ما».
* دعم بتكوين
ويرى تقرير في موقع (هاكرنون) األميركي أن دعم شعبية بتكوين يتوقف على:
 تحولها من مشروع استثماري يحقق الثراء السريع إلى عملة قابلة للتداول وذات قيمة فعلية. قبولها على المستوى التنظيمي بزيادة منسوب االعتراف الرسمي بها من قبل الدول. إدماج العمالت المشفرة المتداولة حالياً في عملة أو عملتين قويتين مما سيعزز ثقة المستهلكينبهذا النوع من العمالت.
وتش��ير بيانات الموقع إلى أنه يجري حالياً تداول نحو  1600عملة مش��فرة .ويبلغ إجمالي رأس مال
هذه العمالت مجتمعة مئة مليار دوالر ،وهو رقم يتجاوز قيمة اقتصادات  127دولة.
وكانت بتكوين قد سجلت أعلى سعر لها على اإلطالق في ديسمبر /كانون األول  2017عندما بلغ
س��عرها  19ألفاً و 511دوالراً ،وحققت زيادة بنس��بة  %1400خالل ذلك العام؛ لكنها منيت بتراجع بنس��بة
 %74في عام .2018

االقتص��ادي ف��ي اي��ران خ�لال الش��هرين
األولي��ن م��ن الع��ام الحال��ي (االيران��ي ال��ذي
بدأ  21مارس  )2019منحى إيجابياً .وأكد
نهاوندي��ان ض��رورة ب��ذل الجه��ود لضم��ان
اإلنج��ازات الصناعي��ة المحقق��ة خ�لال
الع��ام الحال��ي ،وبم��ا يقتض��ي ع��زم الحكومة
والقط��اع الخاص .وتاب��ع :يمكن لمحافظات
مث��ل سيس��تان وبلوشس��تان ذات الح��دود
البحرية والبرية المش��تركة مع باكس��تان
وأفغانس��تان ،أن تتخ��ذ خط��وات مهم��ة ف��ي
هذا االتجاه.
*  2100ملي��ار دوالر ..عائ��دات أجنبي��ة
خالل  60عاماً
م��ن جانب��ه ،أعل��ن رئي��س منظم��ة تنمية
التج��ارة ف��ي إي��ران ،محمدرض��ا م��ودودي ،ان
اي��ران وخ�لال الفت��رة بي��ن العامي��ن 1959
و 2019تمكن��ت م��ن تحقي��ق عائ��دات بلغ��ت
ألفي��ن و 100ملي��ار دوالر م��ن مبيع��ات
النفط والمنتجات البتروكيماوية وتس��ويق
الخدمات.
وخ�لال اإلجتم��اع ،أض��اف م��ودودي :ان
 85بالمئ��ة م��ن ه��ذه العائ��دات تحقق��ت ف��ي
الفترة مابعد إنتصار الثورة اإلسالمية ،فيما
تحقق  65بالمئة منها على مدى الـ 15س��نة
األخي��رة .كم��ا أك��د رئي��س منظم��ة تنمية
التج��ارة عل��ى ض��رورة تعزي��ز البن��ى التحتية
للصادرات في البالد أكثر فأكثر.
* نق��ل ال��زوار الباكس��تانيين عب��ر
الطريق السككي
م��ن جهت��ه ،ق��ال مس��اعد وزي��ر الط��رق
المدير التنفيذي لش��ركة السكك الحديد
الوطنية س��عيد رسولي :نحن لدينا استعداد
تام لنقل الزوار الباكس��تانيين عبر الطريق
السككي الى مدينتي مشهد المقدسة (شرق
البالد) وقم المقدسة (وسط).
وأض��اف رس��ولي :كم��ا س��يتم اتخ��اذ
االجراءات الالزمة مع الجانب الباكس��تاني
لالس��تفادة المثل��ى م��ن الطاق��ات المتوف��رة
ل��دى ش��بكة الس��كك الحدي��د االيراني��ة في
مجال نقل الركاب والزوار االجانب.
وق��ال مس��اعد وزي��ر الط��رق :ان ش��ركة
الس��كك الحدي��د للجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة ق��ررت عب��ر االتف��اق مع باكس��تان
وبه��دف زي��ادة التب��ادل االقتص��ادي بي��ن
البلدي��ن ،قررت على صيانة طريق ميرجاوة-
زاهدان السككي والذي يبلغ طوله  96كم.
وأردف رس��ولي :كم��ا تق��رر ف��ي إط��ار
التوافق��ات المبرم��ة بي��ن اي��ران وباكس��تان
أن يب��ادر الجان��ب الباكس��تاني أيض �اً ال��ى
إعادة صيانة طريق تفتان-كويتة الس��ككي،
بم��ا يص��ب ف��ي تعزي��ز التب��ادل التج��اري
بين البلدين.

نوبخت يؤكد ضرورة عدم
إيداع العائدات النفطية
في ميزانية البالد
أكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية
ف��ي الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة ،محم��د
باق��ر نوبخ��ت ،ض��رورة ع��دم إي��داع العائ��دات
النفطية في الميزانية العامة للبالد.
وخالل اجتماع للجنة االقتصاد المقاوم
أمس الثالثاء ،قال نوبخت :تم إدراج تس��ديد
روات��ب موظفي الدولة وتخصيص الميزانية
للمش��اريع العمراني��ة عل��ى ج��دول أعم��ال
اجتم��اع لجن��ة االقتص��اد المق��اوم .وأضاف:
ان ه��ذا االجتماع مرتب��ط بالظروف الراهنة
للب�لاد نظ��راً لف��رض أقس��ى أن��واع الحظ��ر
عل��ى ايران .ولف��ت نوبخت ال��ى أن االجتماع
خصص أغلب وقته لمناقشة كيفية تعديل
الميزاني��ة العام��ة للبالد ،وكذل��ك تعديل
هيكلي��ة وأس��س وض��ع الميزاني��ة للس��نوات
القادم��ة .وتاب��ع :م��ن أج��ل أن نبق��ى بمأم��ن
م��ن الصدم��ات والهزات الت��ي قد تحدث بين
الحين واآلخر بس��بب تغيير نمط اس��تهالك
النف��ط والبنزين ف��ي العالم ،علينا أن نخرج
هاتين السلعتين من الميزانية.
ولف��ت ال��ى أنه تقرر تنفيذ  24خطة في
 4محاور :العائدات الثابتة ،اإلنفاق الفاعل،
االس��تقرار االقتص��ادي وتعزيز المؤسس��ات؛
 11خط��ة منه��ا للع��ام الج��اري ،و 13خط��ة
أخرى للعام القادم.
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قريب ًا ..تفعيل خط
مالحي بحري بني
بوشهر وقطر
ق��ال المدي��ر الع��ام للمالح��ة البحري��ة
والموان��ئ ف��ي محافظ��ة بوش��هر (جن��وب
الب�لاد) :ان��ه ف��ي ض��وء التع��اون واإلرادة
الجادة لدى مس��ؤولي هذه المحافظة ،تمت
االس��تعدادات لتفعي��ل خط مالح��ي بحري
بين بوشهر وقطر.
وف��ي تصري��ح ل��ه مس��اء االثني��ن ،أش��ار
س��ياوش أرجمند زادة الى أن سفينة «غراند
ف��ري» المخصصة للش��حن ونق��ل الركاب
عل��ى طري��ق بوش��هر-قطر البح��ري ،رس��ت
األس��بوع الماض��ي عند المنص��ة الثالثة في
ميناء بوشهر .وأوضح أرجمند زادة ان سفينة
غران��د يبل��غ طوله��ا  144مت��راً وتضم 250
غرف��ة و 500س��رير ال��ى جان��ب  300مقعد،
وس��يتم إس��تخدامها ف��ي ب��ادئ األم��ر لنق��ل
الس��لع وبعد توف��ر اإلمكانيات الالزمة فيها،
س��تنقل الركاب بين البلدي��ن .وأضاف :ان
الس��فينة س��تبحر مرتي��ن ف��ي كل أس��بوع
لنقل الركاب والس��لع على طريق بوش��هر-
قطر البحري.
وأك��د أرجمن��د زادة ان تفعي��ل الخ��ط
المالحي البحري يس��هم بشكل ملحوظ في
تعزي��ز التج��ارة البحري��ة بي��ن اي��ران وقطر،
كم��ا يتي��ح فرص �اً س��ياحية كبي��رة ف��ي
محافظة بوشهر.

قریب ًا ..إقامة املعرض الدولي للماشية والدواجن
في تبريز
أعل��ن رئي��س منظم��ة الجه��اد الزراع��ي ف��ي محافظ��ة آذربايجان الش��رقية (ش��مال غرب)
ع��ن إقام��ة المعرض الس��ابع عش��ر للماش��ية والدواجن واألحي��اء المائية واألدوي��ة البيطرية
والصناعات ذات الصلة في الفترة من  2إلى  5تموز /يوليو القادم.
وفي تصريح أدلى به للصحفيين يوم االثنين ،أشار أكبر فتحي إلى أن المعرض سيقام
في مقر المعارض الدولية في مدينة تبريز مركز محافظة آذربايجان الش��رقية بمش��اركة
منظمة الجهاد الزراعي واإلدارة العامة للبيطرة في المحافظة.
وأض��اف فتح��ي :ان��ه ستش��ارك ف��ي المع��رض  42وح��دة صناعي��ة وتجاري��ة م��ن مختلف
المحافظ��ات االيراني��ة بم��ا ف��ي ذل��ك العاصم��ة طه��ران وآذربايج��ان الش��رقية وزنج��ان
وجهارمحال وبختياري ومازندران وألبرز وخراسان الرضوية واصفهان ويزد وقزوين وغلستان
وكرمانش��اه .وتاب��ع :ان ع��دداً م��ن ال��دول األجنبية ستش��ارك أيض �اً في هذا المعرض بش��كل
مباش��ر أو م��ن خ�لال مكات��ب تمثيله��ا في اي��ران .وأوض��ح رئيس منظم��ة الجه��اد الزراعي في
محافظ��ة آذربايج��ان الش��رقية :انه س��يتم عرض غذاء الماش��ية والدواجن واألحي��اء المائية
وأجهزة تنقية المياه واألعالف الحيوانية والدواجن واآلالت المستخدمة في هذا المجال .

خسائر في السعودية ومصر وقطر ومسقط واألردن والبحرين

التوترات الجيوسياسية تواصل الضغط على
البورصات العربية

اإلعالن عن تنفيذ أكبر
موازنة عامة في تأريخ مصر
أعلن��ت وزارة المالي��ة المصرية أنه س��يبدأ
ف��ي أول يولي��و المقب��ل ،تنفي��ذ أكب��ر موازن��ة
عام��ة ف��ي تاري��خ مص��ر للع��ام المال��ي /2019
 ،2020وس��يبلغ حج��م مصروفاته��ا 6ر1
تريليون جنيه.
وأش��ارت المالي��ة المصري��ة إل��ى أن الزيادة
ج��اءت ب �ـ 150ملي��ار جني��ه عن موازن��ة /2018
 ،2019نتيج��ة لزي��ادة مخصص��ات العدي��د
م��ن البرام��ج ذات البعد االجتماع��ي مثل أجور
العاملي��ن بالجه��از اإلداري للدول��ة الت��ي بلغت
 301ملي��ار جني��ه بزي��ادة  31ملي��ار جني��ه
لمواجه��ة رف��ع الحد األدنى لألج��ور من 1200
إل��ى  200جنيه ش��هرياً ،وتموي��ل أكبر حركة
ترقي��ات في الجهاز اإلداري للدولة بتكلفة 5ر1
ملي��ار جنيه ،ومنح جمي��ع العاملين في الدولة
الع�لاوة الدوري��ة بحد أدن��ى  75جنيهاً ش��هرياً،
وإق��رار  150جنيه �اً حاف��زاً ش��هرياً ،لجمي��ع
العاملي��ن ف��ي الدول��ة مراع��اة ألوض��اع صغ��ار
الموظفين.
وأك��دت وزارة المالي��ة ،اتخ��اذ جمي��ع
اإلج��راءات الالزم��ة لب��دء العم��ل بالموازن��ة
الجدي��دة ،وت��م تحوي��ل المخصص��ات المالي��ة
المطلوب��ة من الجه��ات الممولة م��ن الموازنة،
وإص��دار تعليم��ات بمراع��اة ضواب��ط ترش��يد
اإلنف��اق الع��ام وع��دم تج��اوز االعتم��ادات
المخصص��ة ،وتش��ديد إج��راءات الرقاب��ة عل��ى
عمليات اإلنفاق العام.

واصل��ت التوت��رات الجيوسياس��ية الت��ي
تش��هدها المنطقة ،الضغط على أس��واق األس��هم
العربي��ة في نهاية ت��داوالت اإلثنين ،فيما صعدت
أس��واق اإلم��ارات والكوي��ت م��ع تلقيه��ا دعم �اً م��ن
األسهم الكبرى.
وجاءت بورصة السعودية ،األكبر في العالم
العرب��ي ،في صدارة األس��واق الخاس��رة مع هبوط
مؤش��رها الرئيس «تأس��ي» بنسبة 6ر 1بالمئة إلى
 8598نقط��ة ،م��ع هب��وط غالبي��ة األس��هم الكبرى
ف��ي قطاع��ات المص��ارف والبتروكيماوي��ات
واالتص��االت واإلس��منت .ونزل��ت بورصة مصر مع
تراجع مؤشرها الرئيس «إيجي إكس  ،»30الذي
يقي��س أداء أنش��ط ثالثي��ن ش��ركة ،بنس��بة 07ر1
بالمئ��ة إل��ى  13867نقط��ة ،بفع��ل ضغ��وط بيعي��ة
للع��رب أفراداً ومؤسس��ات .وتراجع��ت بورصة قطر
بنس��بة 44ر 0بالمئة إلى  10505نقطة ،مع هبوط
أس��هم مث��ل «ب��روة» بنس��بة 89ر 1بالمئ��ة و»قط��ر
الوطن��ي» بنس��بة 4ر 1بالمئ��ة و»مس��يعيد» بنحو
38ر 0بالمئ��ة .وانخفضت بورصة مس��قط بنس��بة
33ر 0بالمئ��ة إل��ى  3911نقط��ة ،م��ع تراجع أس��هم

«صح��ار للطاقة» بنس��بة 8ر 9بالمئ��ة و»العمانية
للتموي��ل» بنس��بة 5ر 4بالمئ��ة و»األس��ماك
العماني��ة» بنح��و 23ر 4بالمئ��ة .وهبط��ت بورص��ة
األردن بنس��بة 26ر 0بالمئ��ة إل��ى  1855نقط��ة ،م��ع
تراجع أسهم «بنك اإلسكان» بنحو 05ر 3بالمئة
و»آف��اق للطاق��ة» بنس��بة 55ر 1بالمئ��ة و»اإلقب��ال
لالستثمار» بنحو 18ر 1بالمئة.
وأغلق��ت بورص��ة البحري��ن عل��ى انخف��اض
هامش��ي بنس��بة 07ر 0بالمئة إلى  1454نقطة ،مع
تراجع أس��هم «زين» بنس��بة 3ر 2بالمئة و»جي إف
إت��ش» بنح��و 27ر 1بالمئ��ة و»بتلكو» بنس��بة 28ر0
بالمئ��ة .ف��ي المقاب��ل ،ارتف��ع ف��ي اإلمارات مؤش��ر
بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 53ر 0بالمئة ،إلى
 5015نقطة مع صعود أسهم البنوك واالتصاالت.
فيما اس��تقر مؤشر سوق دبي دون تغيير عند
مس��توى  2639نقط��ة ،م��ع صع��ود أس��هم العق��ار
مقاب��ل هبوط البن��وك واالس��تثمار .وفي الكويت،
ارتف��ع المؤش��ر األول بنس��بة 36ر 0بالمئ��ة إل��ى
 6366نقطة ،وزاد المؤشر العام بنحو 18ر 0بالمئة
ليغلق عند  5809نقطة.

ّ
تتصدر موردي النفط إلى الصني؛ متفوقة على السعودية
روسيا
أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في مايو /أيار ،مدعومة بطلب قوي من شركات التكرير الخاصة .وأظهرت بيانات من إدارة
الجمارك الصينية ،أمس الثالثاء ،أن الواردات من روسيا بلغت 36ر 6مليون طن في مايو /أيار بما يعادل 50ر 1مليون برميل يومياً .وعلى أساس عدد
البراميل يومياً ،ارتفعت الواردات أربعة بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام؛ لكنها استقرت مقارنة مع أبريل /نيسان حين بلغ إجمالي واردات الصين
من النفط الخام مستوى قياسياً على أساس شهري .وبالنسبة للخمسة أشهر األولى من العام ،بلغت الشحنات من روسيا 54ر 30مليون طن أو 48ر1
مليون برميل يومياً ،مرتفعة 8ر 9بالمئة على أساس سنوي ،وفقاً لما أظهرته بيانات الجمارك .وهبطت الواردات من السعودية  25بالمئة الشهر الماضي
مقارنة مع مستواها قبل عام إلى 180ر 1مليون برميل يومياً ،مقابل 53ر 1مليون برميل يومياً في أبريل /نيسان.

