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ثة من مواصفات العصائر إلى منظمة التجارة دول اخلليج تقدم نسخة ُمحدَّ
قدمت هيئة التقييس ملجلس التعاون 
لــدول اخلليج العربية، إلى جلنة منظمة 
التجارة العاملية املعنية بتدابير الصحة 
البشرية والصحة النباتية، نسخة ُمحدَّثة 
من املواصفات القياسية اخلليجية حول 
عصائر الفواكه. وحددت النسخة احلديثة 
جميع تفاصيل املــواصــفــات القياسية 
اخلليجية لعصائر، ومــهــروس، ورحيق 
)نكتار( الفواكه، عــاوة على املشروبات 
زة )الدبس( شملت، بني أمور أخرى،  املُركَّ
بطاقات التعريف باملواد الغذائية املعبَّأة، 
والــشــروط الصحية في مصانع األغذية 
والعاملني بها، واشتراطات مخازن حفظ 
املــواد الغذائية اجلافة واملعبَّأة، وحدود 
املستويات اإلشعاعية املسموح بها في 
املواد الغذائية، واحلدود القصوى املسموح 
بها من بقايا مبيدات اآلفــات في املنتجات 
ــاوة على  ــك ع الــزراعــيــة والغذائية. وذل
تقدير الرماد غير القابل للذوبان في حمض 
الهيدروكلوريك، وتقدير الــوزن الصافي 

ــى، وتقدير اللزوجة الظاهرية،  واملـُـصــفَّ
واملــواد الغريبة، والثمار املَعيبة، وتقدير 
اإليثانول، وتقدير محتوى املــواد الصلبة 
القابلة للذوبان، وتقدير العناصر املعدنية 

ر  امللوثة للمواد الغذائية، ونسب الُسكَّ
األبــيــض، وفــتــرات صــاحــيــة املنتجات 

الغذائية وغيرها.
وفي التفاصيل الفنية، اشترطت املذكرة 

)25 صفحة( أال يزيد محتوى اإليثانول 
مت “املقاييس”  على 0.1 في املائة، وحرَّ
إضافة سكر على بعض عصائر الفواكه، 
وأتاحت إضافة مكونات السكر التي حتتوي 
على نسبة رطوبة أقل من 2 في املائة في 
عصائر معينة، ومنعت إضافة السكر إلى 
عصير الفاكهة في مراحل تصنيعية معينة، 
في حني كانت هناك شروط ونسب مختلفة 

فيما يتعلق مبكونات املشروبات املركزة.
وأجازت املقاييس إضافة عصير الليمون 
)الليمون احلــامــض(، وعصير الليمون 
املــالــح )الــلــومــي أو الليمون البرتقالي 
الـــورق(، أو كليهما، إلــى عصير الفاكهة 
بحد أقصى 3 جرامات / لتر من حامض 
الستريك.  وال تسمح املقاييس بإضافة 
سكريات أخــرى، مثل: السكروز )السكر 
األبيض(، اجللوكوز، دكستروز، الفركتوز، 
)سكر الفواكه(، إضافة إلى مواد مضافة 
لتعديل درجــة احلموضة إلــى نفس نوع 

الفاكهة. 

شعار منظمة التجارة العاملية

نيكي الياباني يرتفع لليوم الثالث مع دعم من ضعف الني

أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بخسائر قطاع السيارات
تــضــررت األســهــم األوروبــيــة 
ــس  الثاثاء مــن هبوط أسهم  ام
قطاع السيارات بعدما خفضت 
شركة شفلر األملانية توقعاتها 
لألرباح وبعد خيبة األمل بشأن 
الفشل في االستحواذ على شتادا 
وهو ما بدد املكاسب التي حتققت 

في قطاع املوارد األساسية.
وانــخــفــض املــؤشــر ستوكس 
600 ألسهم الشركات األوروبية 
0.3 بــاملــئــة بينما نـــزل مؤشر 
األســهــم الــقــيــاديــة 0.4 باملئة 
ــس األملاني  وتــراجــع املؤشر داك

بنسبة مماثلة.
وتصدر قطاع السيارات قائمة 
اخلاسرين في أوروبا حيث هبط 
1.4 باملئة بعدما خفضت شفلر 
األملانية املتخصصة في صناعة 
مــكــونــات الــســيــارات توقعاتها 
لــألربــاح بسبب تنامي ضغوط 

األسعار وارتفاع التكلفة.
وهبط سهم شفلر 11 باملئة 
متجها إلى تسجيل أكبر خسارة 
يومية منذ طــرح الشركة العام 

األولي في عام 2015.
وانخفض سهم شتادا األملانية 
املتخصصة في صناعة الدواء 6.7 
باملئة بعدما فشلت بني كابيتال 
وســيــنــفــني فـــي احلـــصـــول على 
املوافقات الازمة من املساهمني 
لاستحواذ على الشركة التي 
كانت أسهمها قد ارتفعت بنحو 
26 باملئة منذ بداية العام بدعم من 

مباحثات االستحواذ.
وارتفع املؤشر نيكي الياباني 
للجلسة الثالثة على التوالي 
امس  الثاثاء حيث ساعد ضعف 
الــني أســهــم الــشــركــات املــصــدرة 
على الصعود فــي الــوقــت الــذي 
تلقى فيه قطاع الصلب دعما من 
تقرير وساطة يسلط الضوء على 

انتعاش األسعار.

نيكي يواصل ارتفاعه لليوث الثالث

املقبلة الفترة  في  اإليجابية  النتائج  من  كثيرا  يحمل  اإلنتاج  خفض  اتفاق  ديبيش: 
عنيد م��ن��اف��س  ال��ص��خ��ري  اإلن���ت���اج  أن  ت��ك��ش��ف  ال��ن��ف��ط��ي��ة  احل���ف���ارات  زي�����ادة   : ف��ال��ت��م��ان 

حدة الصدام تزداد بني جهود »أوبك« و طفرة الصخري

املستثمرون يقلصون املضاربة.. واملعروض األميركي يضغط السوق

استهلت أسعار النفط تعامات األسبوع على تسجيل 
ارتــفــاعــات سعرية بعد موجة خسائر طويلة سابقة 
ــدوالر  وتعافت األســعــار نسبيا مستفيدة من تراجع ال
وتقلص أنشطة املضاربة إال أن العوامل الضاغطة مازالت 
تؤثر في السوق خاصة استمرار زيادة احلفارات األمريكية 
وارتفاع املخزونات وتواصل تخمة املعروض النفطي في 

األسواق ، وفقا لصحيفة االقتصادية السعودية .
وقال محللون نفطيون إن استقرار السوق سيحتاج إلى 
بعض الوقت وهذه رؤية “أوبك” وشركائها من املنتجني 
املستقلني بقيادة روسية حيث يتجاوزن التقلبات السعرية 
اآلنية من خال رؤية متعمقة ملستقبل التطورات في سوق 

النفط اخلام.
وفي هذا اإلطــار، يقول الدكتور فيليب ديبيش رئيس 
املبادرة األوروبية للطاقة، إن املنتجني متمسكون باتفاق 
ــه يحمل كثيرا مــن النتائج  ـــرون أن خفض األنــتــاج وي

اإليجابية في الفترة املقبلة.
من جانبه، أوضــح دييجو بافيا مدير شركة “إينو 
إنرجي” للطاقة في هولندا، أن أسعار الطاقة التقليدية 
ستظل في مستويات متوسطة ورمبــا تشهد تراجعات 
سعرية بسبب وفرة املعروض وتسارع اخلطوات نحو 
زيادة االعتماد على البدائل من الطاقة املتجددة إلى جانب 
التقدم التكنولوجي الــواســع خاصة فــي دول منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية الذي مكن من رفع مستويات 
كفاءة استهاك الطاقة.

من ناحيته، قال رالف فالتمان احمللل بشركة “إكسبرو” 
للخدمات النفطية، إن استمرار زيادة احلفارات النفطية 
األمريكية بشكل متصل لألسبوع الـ22 على التوالي يكشف 
أن اإلنتاج الصخري األمريكي منافس عنيد في السوق 
خاصة مع جناحه بشكل كبير في تقليص تكاليف اإلنتاج 
وأسراع وتيرة اإلنتاج التي تعمل في اجتاه مضاد جلهود 
“أوبك” في خفض املعروض النفطي باجراء تقييدات في 
اإلنتاج يراها البعض غير كافية حتى اآلن للقضاء على 

حالة تخمة املعروض في األسواق.
كما أكــد تقرير “شيب آنــد بونكر” املعني بالشحن 
واملــخــزونــات، أن ســوق النفط العاملية في حالة ترقب 
للخطوة املقبلة التي ستقدم عليها منظمة الدول املصدرة 
للبترول “أوبك”، في إطار جهودها لبث الثقة في السوق، 
وتسريع جهود استعادة التوازن، متمنيا أن جتيء هذه 
اخلطوة سريعا ملنع حدوث مزيد من االنهيارات في أسعار 

النفط.
ــدة الــصــدام بــني جهود  وتــوقــع التقرير أن تـــزداد ح
“أوبك” في خفض اإلنتاج وبني الطفرة املقابلة في اإلنتاج 
الصخري األمريكي خال العام املقبل 2018، مشيرا إلى 
أن السوق ستظل في حالة جتاذب بني اجلانبني دون أن 

يحسم طرف السيادة والتأثير في مجريات السوق.
وبحسب التقرير فقد عزز نشاط املضاربات في السوق 
تراجعات األسعار، وكانت العنصر األكثر ضغطا على 
النفط، حيث يتوقع البعض أن تصل األسعار إلى مستوى 

40 دوالرا هذا األسبوع.
وفي سياق متصل، توقع مختصون نفطيون استمرار 
حالة التقلبات السعرية خــال األســبــوع احلــالــي، مع 
ترجيح تسجيل انخفاضات قياسية جديدة في ضوء زيادة 
اإلمـــدادات الواسعة ســواء القادمة من النفط الصخري 
األمريكي أو إنتاج بعض الدول املعفاة من خفض اإلنتاج 

مثل ليبيا ونيجيريا وإيران.
وفــي هــذا اإلطــار، يقول أنــدريــاس جيني مدير شركة 
“ماكسويل كوانت” للخدمات النفطية، إن سوق النفط 
تعاني في الفترة الراهنة عــودة تخمة املعروض، وهو 
ما قاد إلى تراجعات سعرية حــادة، مشيرا إلى أن زيادة 
ضغوط تخمة املعروض عمقها ضعف الطلب في الدول 
الرئيسة الثاث التي تشكل محور الطلب، ومتثل خمس 

الطلب العاملي وهو الصني والهند واليابان.
ومن جانبه، أوضح سباستيان جرالخ رئيس مجلس 
األعمال األوروبي، أن اتفاق خفض اإلنتاج ما زال يستطيع 
أن يقدم الكثير في الفترة املقبلة الستقرار السوق، ولكن 
يجب أن يتم احلد من الطفرات اإلنتاجية في إمدادات دول 

ــارج “أوبك” في ضــوء التصاعد املستمر في  داخــل وخ
إنتاج ليبيا ونيجيريا وإيــران، حيث تخطط األخيرة إلى 
الوصول إلى مستوى أربعة مايني برميل يوميا بحلول 
مارس املقبل، كما أن هناك إمدادات واسعة أخرى من خارج 
“أوبك” أبرزها اإلنتاج األمريكي وإنتاج كل من البرازيل 

وكندا واملكسيك.

ــف هوبر الباحث في شؤون  من ناحيته، يقول ردول
الطاقة ومدير أحد املواقع املتخصصة، إن من اخلطأ حتميل 
الصخر الزيتي األمريكي وحــده املسؤولية عن انهيار 
األسعار، وغياب االستقرار في سوق النفط، مشيرا إلى 
وجود عوامل تضعف السوق، ومنها التباطؤ االقتصادي 

في عديد من الكيانات الدولية الكبرى.

اتفاق خفض االنتاج يحمل نتائج ايجابية

10 باملئة من شركة طيران أميركية اخلطوط القطرية  تسعى  لالستحواذ على 
تسعى شركة اخلطوط اجلوية القطرية 
لاستحواذ على 10 باملئة من أسهم شركة 

الطيران األمريكية “أمريكان أيرالينز”.
وقــالــت “نيويورك تاميز” إن الرئيس 
التنفيذي للخطوط اجلوية القطرية، أكبر 
الباكر، عرض على نظيره بشركة “أمريكان 
أيرالينز” رغبة شركته اململوكة لدولة قطر 

في شراء حصة %10 من الناقلة األمريكية.
وأخطرت “أمريكان إيرالينز” السلطات 
التنظيمية، أن االستثمار احملتمل للشركة 
القطرية، يبلغ قيمته 808 مايني دوالر 
على األقل وسيضع حصة اخلطوط اجلوية 
ــع حصة  الــقــطــريــة عــلــى قـــدم املـــســـاواة م
بيركشاير هاثاواي اململوكة للملياردير وارن 
بافيت التي حتوز عشرة باملئة في الناقلة 

األمريكية.
ومتتلك اخلطوط القطرية، حصة قدرها 
20 باملئة في )IAG( املالكة لشركة اخلطوط 

اجلوية البريطانية وحصة أخرى قدرها 10 
باملئة في التام وهي شركة طيران تعمل في 

أمريكا اجلنوبية.
وأعلنت اخلطوط القطرية، في بيان لها، 
أنها تنوي شراء حصة تصل إلى 4.75 باملئة 
في “أميركان أيرالينز” وتأمل في بناء حيازة 

خاملة في شركة الطيران األمريكية.
وتعد نسبة %4.75، هي أكبر حصة ميكن 
شراؤها دون احلاجة للحصول على موافقة 
مسبقة مــن مجلس إدارة شركة اخلطوط 
اجلوية األمريكية، ومتنع قوانني امللكية 

األجنبية شراء أكثر من 24.9%.
وقالت اخلطوط القطرية، إنها تثق في 
العوامل األساسية لـ”أميركان أيرالينز”، 
وترى فيها فرصة استثمارية جيدة، مؤكدة 
نيتها في تكوين حصة دون املشاركة في 
اإلدارة أو العمليات أو احلوكمة “وضع غير 

احدى طائرات اسطول اخلطوط القطريةنشط”.

بلغت قيمة الصفقات العقارية 
في دبي خال شهر رمضان املبارك 
العام اجلاري أكثر من 6.1 مليارات 
ــم، وفقا لتصريحات سلطان  دره
بطي بــن مجرن مدير عــام دائــرة 

األراضي واألماك في دبي.
ــرن أن ثقة  ــج وأوضــــح بــن م
املستثمرين والراغبني في متلك 
العقارات في تزايد مستمر. وقال 
إن املستثمرين ضخوا أكثر من 6.1 
مليارات درهــم في شهر رمضان 
هذا العام ولو أحصينا إجمالي ما 
ــراء الــعــقــارات في  أنفقوه على ش
أشهر رمضان املبارك فقط خال 
السنوات اخلمس املاضية ما بني 
2012 وحتى 2017 فــإن الرقم 

يصل إلى 50 مليار درهم تقريبا.
وطبقا لبيانات دائــرة أراضي 
ــي  وأمـــاك دبــي فــإن عــدد األراض

التي اشــتــراهــا املستثمرون في 
شهر رمضان املبارك 2017 بلغت 
561 قطعة ارض بقيمة 3.1 
مليارات درهم بينما اشتروا 246 
مبنى متعدد الطبقات وفيات 
سكنية بقيمة 533 مليون درهم 

في حني بلغ عــدد صفقات شراء 
الشقق السكنية والتجارية التي 
أبــرمــهــا مستثمرون مــن جميع 
اجلنسيات 1963 وحــدة بلغت 
قيمتها اإلجمالية 2.5 مليار درهم 

تقريبا.

املستثمرون األجانب اشتروا عقارات 
6 مليارات درهم في دبي ب� 

6 مليارات مبيعات العقارات في دبي تصل إلى  املغرب يقترب من التعومي وخبراء 
يحذرون من املضاربات

بدأ العد العكسي لتعومي العمات في املغرب، 
واملتوقع مطلع يوليو املقبل، وسط مخاوف من 
احتمال حدوث مضاربات على العملة املغربية 
“الدرهم”، على غــرار ما حدث في دول مرت 
بالتجربة ذاتها في الشرق األوســط وأمريكا 

الاتينية.
وحذر رئيس املصرف املركزي عبد اللطيف 
اجلواهري بلهجة متشددة من أي تاعب بسعر 
الصرف املتحول أو استغاله إلخراج العمات 
أو التأثير في االحتياط النقدي أو التضخم أو 

متويل التجارة اخلارجية.
وقــال: “إني ال أقول إن األمر سيتم من دون 

خطورة، ولكن ال يجب اخللط بني نظام الصرف 
وسعر الصرف”، الفتا إلــى أن املغرب ميلك 
مخزونا مهما مــن النقد األجنبي والــذهــب، 
ويتمتع بنظام مصرفي عريق ومتطور، وأن هذا 
النظام سيوفر مرونة أكثر في حال الصدمات 

الدولية.
ــاف وفقا لصحيفة “احلياة”: “نحن  وأض
ال منر بأزمة مالية أو نقدية، لكننا نرغب في 
مزيد من االندماج في االقتصاد العاملي، وقررنا 
بطريقة إراديــة وسيادية االنتقال إلــى نظام 
الصرف املتحول في إطــار خطة استراتيجية 

شمولية تتماشى مع االنفتاح اخلارجي”.

مليارات   3 جلمع  يخطط  السودان 
دوالر من صادرات اللحوم

أعلنت وزارة الثروة احليوانية السودانية عن اجتاه إليقاف صادرات اللحوم احلية 
تدريجياً لتطوير وتصدير اللحوم املذبوحة أما في احلصول على 3 مليارات دوالر 
سنوياً منها. ووصوالً لهذا الهدف قدم وزير الثروة احليوانية بشارة جمعة ارور خطة 
استراتيجية تتضمن إنتاج وتصدير 400 ألف طن من اللحوم خال خمس سنوات وفقا 

لصحيفة “العربي اجلديد. 
ووصف خبراء خطوة الــوزارة “بالطموحة” قائلني إن صــادرات اللحوم احلية ال 
تتناسب مع اإلمكانيات املتوفرة مثل املسالخ والبيئة املناسبة للذبيح بجانب املواعني 

األخرى مثل التبريد والنقل.” 
وتراجع حجم صادرات اللحوم في العام املاضي حلدود لم تتجاوز 7 االف طن، كما 
خرج عدد من األسواق اخلارجية من قائمة مستوردي اللحوم السودانية وليس آخرها 

السوق األردني والسوق الليبي. 
وفي هذا الصدد، قالت اخلبيرة االقتصادية الدكتورة إيناس إبراهيم، إن إمكانات 
الباد واملقومات في املجال كبيرة لكن املشكلة تتمثل في استمرار العقبات واملشكات 
التي أقعدت بالقطاع املؤثر منذ سنوات، ورهنت حتقيق أي تقدم ملموس في قضايا 

الصادر مبعاجلة األسباب التي أسهمت في تقليله. 
وتسعى الوزارة بدروها إلى إسهام صادرات اللحوم في جلب عمات حرة تصل إلى 3 

مليارات دوالر غير أنها ترهن حدوث ذلك باتخاذ تدابير وترتيبات معينة “لم تسمها”.

حلوم سودانية

البنك املركزي املغربي

ذكر البنك املركزي األملاني في تقريره الشهري إن 
النمو االقتصادي ألملانيا يكتسب قوة دفع وبخاصة من 
القطاع الصناعي الذي يواصل النمو سواء على صعيد 
الناجت احمللي أو الــصــادرات. وذكــر تقرير البنك إن 
“اقتصاد أملانيا سيواصل النمو القوي منذ شتاء نصف 
العام إلى ربيع 2017”. وأضاف أن هناك طلب قوي 
على املنتجات األملانية في الدول األخرى التي تستخدم 
العملة األوروبــيــة املــوحــدة. وبحسب التقرير فإن 
التباطؤ في الطلبيات اجلديدة على القطاع الصناعي 
مؤخرا، ميكن أن يكون طبيعيا نتيجة التقلبات املعتادة 
مثل نتائج الطلبيات الكبيرة. وفي حني تراجع إنتاج 

الــســيــارات بعض الــشــيء، فــإن نشاط املنتجني في 
مجاالت اإللكترونيات ومعاجلة البيانات والبصريات 
ازدهر. كما سجل قطاع التشييد منوا بفضل الطلبيات 
الكبيرة. ومن املتوقع منو االستهاك اخلاص لتعزيز 
النمو. ويتوقع البنك املركزي األملاني منو أكبر اقتصاد 
في أوروبــا مبعدل 9ر%1 خال العام احلالي بزيادة 
قــدرهــا 1ر0 نقطة مئوية عــن الــتــقــديــرات السابقة 
الصادرة في ديسمبر املاضي. كما يتوقع البنك منو 
االقتصاد مبعدل 7ر%1 عام 2018 ومبعدل 6ر1% 
عام 2019 وذلك بزيادة قدرها 1ر0 نقطة مئوية عن 

التقديرات السابقة أيضا.

تزايد قوة منو االقتصاد األملاني

ارتفاع حيازات روسيا وتركيا من الذهب 
أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي اول 
امــس  االثنني أن روسيا زادت احتياطياتها من 
الذهب مبقدار 19.5 طن لتصل إلى 1706.8 طن 
ــارت البيانات  في نهاية مايو أيــار 2017 . وأش

أيضا إلى أن تركيا أضافت 5.2 طن إلى حيازاتها 
من الذهب لتصل إلى 441.3 طن في حني ارتفعت 
حيازات قازاخستان من املعدن النفيس 4.5 طن 

إلى 275.4 طن.


