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يعد االكبر في الشرق االوسط.. "شل" تخطط لتنفيذ مشروع استثماري ضخم في جنوب العراق

تخطط �رشكة رويال دات�ش �شل العاملية تنفيذ 
العراق  جنوب  يف  �شخم  ا�شتثماري  م�رشوع 
العراق  م��وارد  �شيعزز  مما  الغاز،  ال�شتثمار 
ا�شتثمار  خطوات  العراق  وبدا   . االقت�شادية 
افتتاح  بعد  امل�شاحب  والغاز  الطبيعي  الغاز 
حقل ال�شيبة الغازي مبحافظة الب�رشة جنوب 

البالد، لتنويع موارده املالية.
روي���ال  ل���دى  ك��ب��ر  تنفيذي  م�����ش��وؤول  ق���ال 
كامال  التزاما  ملتزمة  ال�رشكة  اإن  �شل،  دات�ش 
اأن  العراق، بعد  مب�رشوعها امل�شرتك للغاز يف 
تخارجت �رشكة الطاقة العمالقة من اأ�شولها 
وتخطط  اأوب��ك،  يف  الع�شو  البلد  يف  النفطية 
لزيادة اإنتاجها من الغاز هناك اإىل 1.4 مليار 
ان  مبينا   ،2020 بحلول  يوميا  مكعبة  قدم 
ال�رشكة تخطط لتنفيذ اكرب م�رشوع ا�شتثماري 
يف ال�رشق االو�شط يت�شمن انتاج الغاز واخرى 

تخ�ش ال�شناعات التحويلية.
وا�شاف اإنه لطاملا تركزت خطط تطوير الغاز 
العراقي على غاز الب�رشة، وهو م�رشوع بقيمة 
فيه  ميتلك  عاما   25 عمره  دوالر  مليار   17
ميت�شوبي�شي  و�شل 44% و�رشكة  العراق %51 

اليابانية 5 باملئة.
ويهدف امل�رشوع اإىل جتميع الغاز من احلقول 
غرب  حقل  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ب��الد  ج��ن��وب  يف 
وحقل  موبيل  اإك�شون  تديره  الذي  القرنة-1 
وحقل  االإيطالية  اإيني  تديره  ال��ذي  الزبر 

الرميلة الذي تطوره بي.بي.
ل�"رويرتز"،  الب�رشة  لغاز  العام  املدير  وقال 
اإن اإنتاج الغاز من امل�رشوع امل�شرتك، امُلنتج 
الرئي�شي للوقود يف جنوب العراق، يبلغ حاليا 
مع  يوميا  قيا�شية  مكعبة  قدم  مليون   938

التخطيط ملزيد من التو�شع.
تليفونية  حمادثة  يف  كالب،  فرت�ش  واأ�شاف 
من الب�رشة: "منذ 2013 )حني بداأ الت�شغيل(، 
رف��ع��ن��ا ط��اق��ة امل��ع��اجل��ة الأك���ر م��ن ثالثة 

اأمثالها".
واأ�شاف "�شنتجه اإىل اأمر ا�شمه بي.اإن.جي.اإل، 
الغاز  )�شوائل  اإن.ج��ي.اإل  الب�رشة  تو�شعة  اأو 
مليار  من  فعليا  �شيدفعنا  وال��ذي  الطبيعي(، 
اإىل 1.4 مليار قدم مكعبة  قدم مكعبة يوميا 
الواحدة 200  يوميا عرب وحدتني تبلغ طاقة 

مليون قدم مكعبة قيا�شية يوميا".
ويتوقع كالب ت�شغيل الوحدتني بحلول نهاية 
اإىل  يزيد  قد  الوحدات  عدد  اإن  قائال   ،2020
النهائي  اال�شتثماري  القرار  اتخاذ  مع  خم�ش 

قرب نهاية العام 
و�شتكون   ،%40 بنحو  زي���ادة  "تلك  وت��اب��ع 

�شخمة".
بحلول  ال��غ��از  ح��رق  لوقف  ال��ع��راق  ويخطط 
2021. ويت�شبب حرق الغاز يف فقد احلكومة 

اأن  اإيرادات بنحو 2.5 مليار دوالر، يف حني 
لتلبية  تكفي  حرقها  يتم  التي  الغاز  كميات 
با�شتخدام  الكهرباء  توليد  احتياجات  معظم 

الغاز، وفقا ملا ذكره البنك الدويل.
على  جهودها  �شرتكز  اإنها  قالت  �شل  وكانت 
اأن  بعد  الب�رشة  غ��از  �رشكة  وتنمية  تطوير 
�شلمت العمليات يف حقل جمنون اإىل احلكومة 
حقل  يف  ح�شتها  �شل  باعت  كما  العراقية. 

غرب القرنة-1 اإىل اإيتوت�شو اليابانية.
غاز  ب�رشكة  ملتزمة  �شل  اإن  ك��الب،  واأك���د   

الب�رشة.
اأق���وى  و���ش��ع  يف  ���ش��ل  "�شتكون  واأ����ش���اف 
تطوير  على  ج��ه��وده��ا  برتكيز  لها  ي�شمح 
نربا�ش  م�رشوع  ورمبا  الب�رشة  غاز  وتنمية 

للبرتوكيماويات بالطبع".
العراق  جتاه  متاما  ملتزمة  تظل  "�شل  وتابع 

عرب غاز الب�رشة".
العراق  مع  اتفاقا  �شل  وقعت   ،2015 ويف 
جممع  ل��ب��ن��اء  دوالر  م��ل��ي��ار   11 ب��ق��ي��م��ة 
خطط  اإطار  يف  الب�رشة  يف  للبرتوكيماويات 

العراق لتنويع م�شادر الدخل.
زال  م��ا  ال���ذي  ن��ربا���ش،  وق���د يجعل جم��م��ع 
للت�شميمات  االأويل  التخطيط  مرحلة  يف 

الهند�شية، العراق اأكرب منتج للبرتوكيماويات 
يف ال�رشق االأو�شط، بح�شب "رويرتز".

ونقلت الوكالة عن م�شوؤول عراقي يف فرباير، 
االأ�شا�شية  لل�شناعات  ال�شعودية  ال�رشكة  اإن 
اأكرب �رشكة برتوكيماويات يف  رابع  )�شابك(، 
�شل  اإىل  لالن�شمام  حمادثات  جتري  العامل، 

ك�رشيك يف م�رشوع نربا�ش.
مباحثات  ب�شاأن  التعقيب  عن  كالب  وامتنع 
حمددة لكنه قال اإن �شل جتري حمادثات مع 

عدد من ال�رشكاء يف امل�رشوع.
اإنتاج العراق من الغاز  ومن املتوقع اأن ينمو 
البالد  فيه  تزيد  ال��ذي  الوقت  يف  امل�شاحب 
لزيادة  العراق  ويخطط  النفط.  اإنتاج  طاقة 
اإىل  اخلام  النفط  من  للبالد  االإنتاجية  الطاقة 
يوميا بحلول 2022، من  برميل  مليون   6.5
الوقت  يف  يوميا  برميل  ماليني  خم�شة  نحو 

احلايل.
منظمة  يف  منتج  اأك��رب  ث��اين  ال��ع��راق،  وينتج 
ال��ب��ل��دان امل�����ش��درة ل��ل��ب��رتول )اأوب�����ك( بعد 
ال�شعودية، نحو 4.4 مليون برميل يوميا مبا 
يقل عن طاقته، مت�شيا مع تخفي�شات االإنتاج 
العاملية التي تقودها اأوبك بهدف دعم اأ�شعار 
اخلام. وقال وزير النفط العراقي جبار اللُّعيبي 

تعليقا على بدء االأنتاج يف ال�شيبة اإن "وزارة 
الغاز  قطاع  يف  نوعيا  اجن��ازا  حققت  النفط 
اال�شتثمار  يف  لها  املخطط  االه��داف  �شمن 
االإنتاج  واأن  الغازية،  الوطنية  للروة  االأمثل 
اإنتاج  اإىل  و�شوال  اأوليا  اإنتاجا  يعد  املتحقق 
يقدر  وال���ذي  اجل���اري  ال��ع��ام  نهاية  ال���ذروة 

ب�100 مليون قدم مكعب قيا�شي يوميا".
كميات  �شي�شيف  "امل�رشوع  اأن  واأ���ش��اف 
�شت�شهم  الوطني  االإنتاج  اإىل  الغاز  جديدة من 
بكميات  الكهربائية  الطاقة  حمطات  رفد  يف 
جيدة من الغاز اجلاف ف�شال عن اإنتاج الغاز 
اليوم  يف  مكعب  مرت   1200 بكمية  ال�شائل 
من  اليوم  يف  برميل   19000 اإىل  باالإ�شافة 

املكثفات" .
"هذا امل�رشوع يعد انطالقة حقيقية  اأن  وذكر 
 ، االخ��رى  احلقول  بقية  يف  الغاز  ال�شتثمار 
ال�شتثمار  طموحة  خططًا  لها  و�شعنا  والتي 
العاملية،  ال�رشكات  مع  بالتعاون  فيها  الغاز 
من  العراق  جتعل  التي  االه��داف  يحقق  ومبا 

بني الدول املنتجة وامل�شدرة للغاز".
اخلمي�ش  اليوم  العراق  يعقد  ثانية  جهة  من 
مزايدة على عقود ال�شتك�شاف النفط والغاز يف 
11 امتيازا مبوازاة احلدود مع اإيران والكويت 

ويف مناطق بحرية مبياه اخلليج. ومن املقرر 
زمنيا  اإط���ارا  اجل��دي��دة  العقود  تت�شمن  اأن 
حقول  من  الغاز  حرق  توقف  كي  لل�رشكات 

النفط التي تطورها.
البلدان  منظمة  يف  منتج  اأكرب  ثاين  والعراق 
ال�شعودية،  بعد  "اأوبك"  للبرتول  امل�شدرة 
�شوق  يف  رئي�شيا  العبا  يكون  ب��ان  ويطمح 

الغاز العاملي.
جنوب  يف  والغاز  النفط  مكامن  بقية  وتنتج 
العراق التي بداأت العمل بالفعل الغاز الطبيعي 

اإىل جانب النفط اخلام.
اآبار  من  املنطلق  امل�شاحب  الغاز  وُيحرق 
تلك احلقول بدال من ا�شتخال�شه نظرا الفتقار 
العراق اإىل قدرات معاجلته ليتحول اإىل وقود 

ُيخ�ش�ش لال�شتهالك املحلي اأو الت�شدير.
امل�شتقل  �شبه  العراق  ُكرد�شتان  اإقليم  وب��داأ 
�شمال  يف  حقول  من  الطبيعي  الغاز  اإنتاج 

العراق.
بحلول  الغاز  حرق  وقف  يف  العراق  وياأمل 
اإيرادات  احلكومة  الغاز  حرق  ويكلف   .2021
وتكفي  دوالر،  مليار   2.5 بنحو  مفقودة 
كمياته ل�شد معظم النق�ش يف معرو�ش الغاز 

لتوليد الكهرباء وفقا للبنك الدويل.

بغداد – حسين فالح

العراقية تحصل على أعلى معايير 
السالمة الدولية

يعلن صرف الدفعة الثانية 
لسلف العمال المتقاعدين

يعلن زيادة سلف الزواج االول 
أو الثاني للموظفين

 السعودية تتطلع على 170 فرصة 
استثمارية في العراق

اأعلى الدرجات يف  اعلنت ال�رشكة العامة للخطوط اجلوية العراقية ، عن ح�شولها على 
اأهم متطلبات رفع احلظر عنها،  اأكدت اجنازها  الدولية، وفيما  ال�شالمة  تطبيق معاير 
اأف�شحت ارتفاع ن�شبة الرحالت للنواقل االجنبية ملطارات البالد، لت�شل اىل 71 باملئة 
منذ بداية العام احلايل. وقال مدير ال�رشكة فريد مران يف ت�رشيح  �شحفي ، اإن "ن�شبة 
الرحالت اجلوية التي نفذتها الطائرات التابعة للخطوط اجلوية العراقية بلغت 29 باملئة 
منذ بداية العام احلايل، فيما و�شلت ن�شبة الرحالت ل�رشكات الطران االجنبية والعربية 
ت�شدرت  االإيرانية   الطران  "�رشكات  اأن  واأ�شاف  ذاتها".  املدة  خالل  باملئة   71 اىل 
قائمة الرحالت اجلوية، اذ بلغ عدد رحالتها الوا�شلة للمطارات العراقية ا�شبوعيا 105 

رحالت ، وتلتها �رشكات الطران الرتكية ب� 58 رحلة، والقطرية ب� 57 رحلة،  

العمال  �شلف  الثانية من  الدفعة  ، عن �رشف  الرافدين  اأعلن م�رشف 
املتقاعدين وامل�شمونني البالغة ثالثة ماليني دينار.

�شلفة  من  الثانية  الدفعة  �رشف  " مت  اإنه   ، بيان  يف  امل�رشف  وقال 
لنحو  دينار  ماليني  ثالثة  البالغة  وامل�شمونني  املتقاعدين  العمال 

418 متقاعد ".
عرب  املتقاعد  اإب��الغ  طريق  عن  مت  ال�شلفة  تلك  �رشف   " اأن  واأ�شاف 
اإر�شاله ر�شالة ن�شية تخطره مبنحه ال�شلفة وذلك بعد ان ا�شتكمل كافة 
الدفع  اأدوات  طريق  عن  و�رشفها  اإياها  ملنحه  القانونية  االإج��راءات 

االلكرتوين والتي متت تعبئة الر�شيد املايل اإليها ".

بغداد - اجلورنال: اعلنت ادارة م�رشف الر�شيد، عن زيادة �شلف الزواج 
توطني  اكملو  ممن  للموظفني  دينار  ماليني   10 اىل  الثاين  اأو  االول 

رواتبهم.
قرر  "امل�رشف  اإن   ، بيان  يف  الر�شيد  مل�رشف  االعالمي  املكتب  وقال 
الزواج لت�شبح 10 ماليني دينار بدال من 5 ماليني  زيادة مبلغ �شلفة 
احلكومية  الدوائر  ملوظفي  متنح  "ال�شلفة  اأن  املكتب،  وا�شاف  دينار". 
التي قامت بتوطني رواتبها لدى م�رشف الر�شيد ح�رشا، وبغ�ش النظر 
�شلفة  ا�شتلم  يكون  ان ال  ب�رشط  الثانية  او  االوىل  للمرة  الزواج  اإْن كان 

زواج �شابقة هو او زوجته".

�شابك  �رشكة  زيارة  اأن  واملعادن،  ال�شناعة  وزارة  اعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
ال�شعودية اىل العراق لالطالع على الفر�ش اال�شتثمارية يف جمال ال�شناعة والبالغة 
170 فر�شة ا�شتثمارية، مبينًة ان توقيع املذكرات اال�شتثمارية �شت�شاهم يف توفر 
الواحد  عبد  واملعادن،  ال�شناعة  وزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق  وقال  عمل.  فر�ش 
ال�شمري يف ت�رشيح �شحايف، اإن "وفد �رشكة �شابك ال�شعودية اطلع على 170 فر�شة 
ا�شتثمارية معرو�شة من قبل وزارة ال�شناعة واملعادن"، مو�شحا ان "هذه الزيارة 
تاأتي ا�شتجابًة لدعوة اجلانب العراقي". واأكمل ال�شمري ان "الزيارة تاأتي بعد عودة 
تعترب  والتي  البلدين  بني  التن�شيقي  املجل�ش  وت�شكيل  ال�شعودية  العراقية  العالقات 

�رشكة �شابك جزءاً منه"، موؤكداً ان "ال�شعودية متتلك جتربة �شناعية جيدة".

الخطوط 
الجوية

الرشيد شركة الرافدين

"سابك"

بيانات

شركات التكرير العالمية تتعامل بحذر مع النفط اإليراني ترقبا لعودة العقوبات
االردن تعلن استمرار إجراءات مد انبوب النفط مع العراق

العراق يتصدر العرب باستيراد مواد التجميل والعطور من البرازيل

اعلنت وكالة بالت�ش العاملية للمعلومات النفطية ، ان 
�رشكات التكرير يف اأوروبا وكوريا اجلنوبية واليابان 
اتخذت احلذر يف التعامل مع النفط االإيراين مع ترقب 
عودة العقوبات االأمريكية على طهران. وقالت الوكالة 
يف تقرير لها اأن "االإدارة االأمريكية ب�شدد اإعادة فر�ش 
العقوبات التي ت�شتهدف قطاع النفط االإيراين، رغم اأن 
االإيراين  اخلام  النفط  كمية  ب�شاأن  منق�شمون  املحللني 
التي  القرار،  هذا  مثل  مبوجب  خ�شارتها  تتم  قد  التي 

وكانت  يوميا".  برميل  مليون  بنحو  البع�ش  يقدرها 
اأ�شعار النفط قد �شعدت نحو 2 % يف ختام االأ�شبوع 
يف  م�شتوى  اأعلى  االأمريكي  اخلام  و�شجل  املا�شي، 
اأعوام مع بقاء االإمدادات العاملية من  اأكر من ثالثة 
اخلام مقيدة وانتظار ال�شوق اأنباء من وا�شنطن ب�شاأن 
اإىل ذلك  اإيران.  اأمريكية جديدة حمتملة على  عقوبات 
فيينا  "اأوبك" فى  اجتماع منتجي  اأهمية  التقرير  اأكد 
اخلا�شة  االتفاقية  لتقييم  املقبل  حزيران   22 يوم 
و"امل�شتقلني"  املنظمة  تلزم  التي  االإنتاج  بخف�ش 
املعرو�ش  من  يوميا  برميل  مليون   1.8 بخف�ش 

كثر  تاأكيد  اإىل  م�شرة   ،2018 نهاية  حتى  النفطي 
جتري  اأن  ميكن  التخفي�شات  اأن  املنتجة  ال��دول  من 
ا�شتدامة.   اأكر  �شوق  الإدارة  �شفقة  من  كجزء  اإطالتها 
فى  وا�شع  تراجع  حدوث  اإىل  الدولية  الوكالة  ولفتت 
من  "اأوبك"  للبرتول  امل�شدرة  ال��دول  منظمة  اإنتاج 
النفط اخلام خالل ني�شان املا�شي، لل�شهر الثالث على 
التوايل م�شجال اأدنى م�شتوى له منذ عام، مو�شحة اأن 
ذلك يرجع اإىل حد كبر اإىل تدهور االإنتاج امل�شتمر يف 
فنزويال وتراجعه اإىل اأدنى م�شتوى منذ ت�رشين الثاين 

املا�شي.

االإجراءات املتعلقة مبد  ا�شتمرار  اكد وزير اخلارجية االردين، 
االنبوب النفطي بني العراق واالردن، م�شراً اىل ان مد االنبوب 

�شينعك�ش على تطوير العالقات االقت�شادية بني البلدين.
 23 يف  العراقي،  نظره  مع  االردين،  ال��وزراء  رئي�ش  وبحث، 
ت�رشين االول من العام املا�شي، م�رشوع مد اأنبوب للنفط من 

مدينة الب�رشة اإىل ميناء العقبة يف االردن.
هام�ش  على  ال�شفدي،  امين  االردين،  اخلارجية  وزير  وقال 
اإن  اجلعفري،  ابراهيم  العراقي،  بنظره  موؤمتر �شحفي جمعه 
االردن  بني  نفطي  انبوب  مبد  املتعلقة  العملية  "االجراءات 
الطرق و�شمان  بتاأمني  يتعلق  فيما  م�شتمرة خا�شة  والعراق 
الت�رشيعية  االطر  توفر  عن  ف�شاًل  ال�شاحنات  �شر  ان�شيابية 

والتنفيذية".
اىل  اخلطوات  هذه  توؤدي  باأن  االردين  اجلانب  امل  عن  وعرب 
بحاجة  وهي  البلدين،  بني  التجارية  العالقات  زخم  اع��ادة 

ملزيد من الوقت.
اجلانب  م��ع  للتعاون  �شباقة  كانت  "االردن  ان  واأ���ش��اف 
العراقي، حيث جرى توقيع العديد من االتفاقيات التي ا�شهمت 
حيث  البلدين  بني  واالقت�شادي  التجاري  التعاون  بتن�شيط 
خطوات  "وجود  اىل  الفتًا  طريبيل"،  منفذ  افتتاح  اع��ادة  مت 
ان�شيابية  وعودة  احلدودية  املنافذ  فاعلية  ل�شمان  م�شابهة 

حركة ال�شاحنات".
اقت�شادي  �رشيك  اأك��رب  تكون  بان  ت�شعى  االردن  ان  وتابع 
للعراق وهي ت�شر وفق اخلطط التي تر�شمها اجلهات املخت�شة.
 ،2013 ني�شان  من  التا�شع  يف  وقعا  والعراق  االأردن  وكان 

النفط  لنقل  كلم   1700 طوله  يبلغ  اأنبوب  ملد  اإطار  اتفاقية 
العراقي اخلام من الب�رشة اإىل مرافئ الت�شدير بالعقبة، بكلفة 

تقارب نحو 18 مليار دوالر و�شعة مليون برميل يوميا.
العراقي، على  اخلارجية  وزير  اجلعفري،  ابراهيم  قال  بدوره، 
بني  م�شرتكة  اقت�شادية  م�شالح  "هناك  اإن  املوؤمتر،  هام�ش 
االن�شطة  تواجه  "افتني  وجود  اىل  م�شراً  واالردن"،  العراق 
ال  فامل�شتثمر  االره��اب،  افة  االوىل،  بلد،  اي  يف  االقت�شادية 

يتحرك يف املناطق غر امل�شتقرة".
واأكمل ان "االآفة الثانية تتعلق بالف�شاد االإداري، وهي تعرقل 

حتريك امللفات املهمة ومتنع قدوم اال�شتثمارات االجنبية".
واأكد اجلعفري، اأن "العراق ينظر اىل االقت�شاد باعتباره ع�شب 
بلدان  وجميع  االردن  على  ينفتح  اليوم  فهو  للحياة،  اأ�شا�شي 

العامل لتن�شيط جوانبه االقت�شادية".

الربازيلية،  العربية  التجارية  الغرفة  اأك��دت 
التي  العربية  الدول  قائمة  ت�شدر  العراق  اأن 
ت�شتورد منتجات العناية ال�شخ�شية والتجميل 

والعطور من الربازيل خالل العام املا�شي.
العام  "االأمني  ان   ، للغرفة  ب��ي��ان  وذك���ر 
والرئي�ش التنفيذي للغرفة مي�شيل حلبي قال 
اإن العراق ت�شدرت قائمة الدول العربية التي 
ت�شتورد منتجات العناية ال�شخ�شية والتجميل 
املا�شي،  العام  خالل  الربازيل  من  والعطور 
يف حني جاءت االإمارات العربية وال�شعودية 

باملركز الثاين والثالث يف القائمة".
املنتجات  تلك  "مبيعات  ان  حلبي  وا�شاف 
دوالر  مليون   17.21 بلغت  العربية  للدول 
خالل عام 2017، بزيادة بنحو %12.5 عن 

معدالت العام ال�شابق له"، مبينا اأن "معر�ش 
 ،2018 ال�����رشق االأو���ش��ط  ع��امل اجل��م��ال يف 
العاملي  التجاري  دبي  مبركز  �شيعقد  والذي 
اجل��اري،  اي��ار   10 اإىل   8 من  الفرتة  خ��الل 

�شي�شهد م�شاركة 48 �رشكة برازيلية".
وتابع حلبي ان "ال�رشكات الربازيلية ت�شارك 
�شنويًا يف هذا املعر�ش التجاري الرائد، نظراً 
الربازيلية  املنتجات  على  الوا�شع  لالإقبال 
املبتكرة من قبل امل�شرتين من العامل العربي، 
االأمر الذي يدفعنا اإىل اأن من�شي قدمًا لتعزيز 

هذه ال�شناعة".
ال�شلع  معظم  ي�����ش��ت��ورد  ال��ع��راق  ان  ي��ذك��ر 
تام  �شبه  توقف  بعد  اخل��ارج  من  واخلدمات 
عن  ف�شال  احلكومية،  وامل�شانع  للمعامل 
اخلا�ش  للقطاع  ال�شناعية  احل��رف  تدهور 

فيه.
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قف��زت عق��ود اخل��ام االأمرك��ي يف خت��ام االأ�ش��بوع 
املا�شي اإىل اأعلى م�شتوى منذ ت�رشين الثاين )نوفمرب( 
2014 بدعم من التخفي�شات االإنتاجية التي تقودها 
“اأوبك” واحتمال فر�ش عقوبات اأمركية جديدة على 

اإيران.
وارتفعت العقود االآجلة للخام االأمركي غرب تك�شا�ش 
للربمي��ل، م�ش��جال  69.97 دوالرا  اإىل عن��د  الو�ش��يط 
باأكمل��ه.  0.3 يف املائ��ة لالأ�ش��بوع  بن�ش��بة  �ش��عودا 
وزادت عق��ود خام برن��ت 74.88 دوالرا للربميل مبا 
يع��ادل 1.82 يف املائة ع��ن االإغالق ال�ش��ابق بعد اأن 
الم�ش��ت 73.80 دوالر يف وقت �ش��ابق من املعامالت 

ال�شباحية.

افتتح��ت البور�ش��ة اوىل جل�ش��ات اال�ش��بوع، ام�ش 
االح��د، منخف�ش��ًة بن�ش��بة %0.23، لتغل��ق عن��د 
606.52 نقطة. و�شهدت تعامالت ام�ش، انخفا�ش 
5 اأ�شهم، تقدمها اأ�شهم املعدنية والدراجات بن�شبة 
%9.91، تلتها اأ�ش��هم امل�رشف التجاري بن�ش��بة 
%3.92. باملقاب��ل، ارتفع��ت 6 اأ�ش��هم، تقدمه��ا 
اأ�ش��هم م�رشف البالد اال�ش��المي بن�شبة 9.38%، 
تلته��ا اأ�ش��هم م�رشف املو�ش��ل بن�ش��بة 4.55%. 
وانخف�ش حجم اال�شهم املتداولة اىل 1 مليار �شهم 
بقيم��ة بلغت نح��و 688 مليون دين��ار. وبلغ عدد 
اال�ش��هم امل�ش��رتات من امل�ش��تثمرين االجانب 21 
مليون �ش��هم، بقيم��ة بلغت 56 ملي��ون دينار، مع 
تنفيذ 58 �ش��فقة، على ا�ش��هم ارب��ع �رشكات. فيما 
بلغ عدد اال�ش��هم املباعة من امل�شتثمرين االجانب 
295 مليون �شهم، بقيمة بلغت 150 مليون دينار 

44 �شفقة على ا�شهم �رشكة واحدة. 

�شهدت اأ�شعار �رشف الدوالر اأمام الدينار العراقي، 
ارتفاع��ا يف اأ�ش��واق العمل��ة االأجنبية ، فقد و�ش��ل 
�ش��عر بيع ال� 100 دوالر يف بور�ش��ة الكفاحة يف 
العا�ش��مة بغ��داد اىل 121،000 دين��ار  ، بعد ما 
 120،000 كان  ال���رشاء  ام��ا   ،  120.750 كان 
دينار ،  فيما و�ش��ل �ش��عر بيع ال��� 100 دوالر يف 
بور�ش��ة اربي��ل 121،000 دين��ار وعن��د ال���رشاء 
كان 120،000 دين��ار ، ويف الب���رشة كان �ش��عر 
ال�رشف 121.000 عن��د البيع و 120.000 عند 

ال�رشاء . 


