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خبراء: توقف الشبكة العنكبوتية كبد قطاع االعمال خسائر تقدر بـ 525 مليون دوالر 

 قال عدد من املخت�صني يف ال�صاأن االقت�صادي،  ان 
التوا�صل  مواقع  وحجب  العنكبوتية   ال�صبكة  توقف 
االحتجاجات  ظل  يف  احلكومة  قبل  من  االجتماعي 
 525 بـ  تقدر  خ�صائر  االعمال  قطاع  كبد  االخــرة 
فيها  وقفت  التي  ايام  الع�رشة  خالل  دوالر  مليون  

خدمة االنرتنت . 
واال�صتثمار  االقت�صاد  جلنة  رئي�س  نائب  ــدت  واك
النيابية نوره البجاري، ان توقف منظومة االنرتنت 
ال�رشكات  ذلك كلف  ان  اىل  "مق�صودا"، م�صرة  كان 

االهلية وامل�صارف مبالغ مالية كبرة جدا.
"االخفاق الذي ح�صل مبنظومة  وقالت البجاري ان 
ملنع  االت�صاالت  وزارة  من  مق�صودا  كان  االنرتنت 
بوجود  ادعت  كما  ولي�صت  التظاهرات  احــداث  نقل 
ان  مبينة  والطوز"،  كركوك  بني  فني  خلل  او  قطع 
وامل�صارف  الطران  �رشكات  كلف  االخفاق  "هذا 
ل�صيا�صة  ا�صتمرار  وهــو  جــدا  كبرة  مالية  مبالغ 
التخبط واالخفاق التي تعي�صها احلكومة ومفا�صلها 

التنفيذية".
بعرقلة  يرتبط  االخر  "االمر  ان  البجاري  وا�صافت 
املتعلقة  االمنية  واملنظومة  اجلــوازات  دوائــر  عمل 
جميعا   توقفت  والتي  بال�صوارع  املراقبة  بكامرات 
باحلفاظ  وف�صلها  االت�صاالت  وزارة  تلكوؤ  ب�صبب 
التي هي باال�صل متوا�صعة  على منظومة االنرتنت 
العامل"،  بـــدول  مثيالتها  والتــ�ــصــاهــي  وبطيئة 
وامل�صارف  االهلية  ال�رشكات  "عقود  ان  اىل  الفتة 
قانونية  مــادة  بعقودها  كان  حال  يف  املت�رشرة 
ت�صتطيع  فهي  خ�صارتها،  على  املت�رشر  حتا�صب 
بالتعوي�س  ومطالبتها  االت�صاالت  وزارة  مقا�صاة 

عن اخل�صائر املادية التي حلقت بها".
وبدوره اأكد ع�صو غرفة جتارة بغداد �صياء الكعبي، 
عملها  با�رشت  املايل  التحويل  و�رشكات  البنوك  اأن 
يف بغداد وجنوب البالد، لكن دون فائدة، خا�صة ان 
النظام  مع  توا�صل  يوجد  وال  متوقفة  العمل  انظمة 

املايل يف البنوك وفروعها.
 وقال الكعبي اأن "االمر نف�صه ينطبق على ال�رشكات 
ان  باعتبار  والت�صدير،  النقل  ومكاتب  التجارية 

االنرتنت كان حمركا رئي�صيا لها". 
مليون  بنحو  تقدر  خ�صائر  "هناك  ان  ــاف   واأ�ــص
العنكبوتية  ال�صبكة  خدمة  توقف  جــراء  من  دوالر 
مبينًا  االإنرتنت  توقف  جراء  من  الواحدة  لل�صاعة   ،
التبادل  حجم  تراجع  يف  ت�صببت  "التظاهرات  اأن 
ال�صالجمة  منفذ  عرب  ــران  واي الكويت  مع  التجاري 
ايقاف  عن  الناجمة  اخل�صائر  اىل  اأ�صافة  بالب�رشة 
مطاري  اىل  رحالتها  الــطــران  �ــرشكــات  مــن  عــدد 

النجف والب�رشة الدوليني". 
وقال اأحمد عبا�س، م�صوؤول يف وحدة ال�صيطرة مبيناء 
اإن  العربي،  اخلليج  على  الب�رشة  مبحافظة  ق�رش  اأم 
حركة التجارة تراجعت، وهناك جتار ورجال اأعمال 

اختاروا تاأجيل اأعمالهم يف الب�رشة.

واأكد عبا�س  اأن "التظاهرات ت�صببت يف �صلل وا�صح 
يف مدن اجلنوب وبغداد، ومنها تراجع حجم التبادل 
ال�صالجمة  منفذ  عرب  ــران  واإي الكويت  مع  التجاري 
الناجمة  اخل�صائر  اإىل  اإ�صافة  وكذلك  بالب�رشة، 
اإىل  رحالتها  الطران  �رشكات  من  عدد  اإيقاف  عن 

مطاري النجف والب�رشة الدوليني ".
ومن جهته اكد اخلبر االقت�صادي علي الفكيكي ، ان 
"تعطل االنرتنت يف العراق يوؤثر �صلبًا على االقت�صاد 
جزء  اأ�صبح  االنرتنت  ان  اإىل  اأ�صار  فيما  البالد،  يف 
بكافة  مرتبط  وهــو  املواطنني  حياة  من  اأ�صا�صي 

مفا�صل حياتهم."
وقال الفكيكي يف حديث  لـ»اجلورنال «،  ان "تعطل 
�صلبًا  يوؤثر  العراق  يف  خدماته  و�صعف  االنرتنت 
االحداث  بعد  خ�صو�صا  البالد"،  يف  االقت�صاد  على 
االخرة للمتظاهرين يف اجلنوب ، مبينا بان "الكثر 
اأو مكاتب  امل�صارف  لبع�س  املالية  املعامالت  من 
وكل  باالنرتنت  عملها  ترتبط  )ال�صرفة(  احلواالت 

توقف يف عملها يوؤدي اإىل خ�صائر". 
اأ�صبح  "االنرتنت  ان  االقت�صادي،  اخلبر  واأو�صح 
مرتبط  وهــو  املــواطــنــني  حياة  مــن  اأ�صا�صي  جــزء 
بكافة مفا�صل حياتهم"، الفتا اإىل ان "عمل االإعالم 
االنرتنت  على  كامل  �صبه  ب�صكل  يعتمد  وال�صحافة 
تعطل  يعني  االنرتنت  وتعطل  املعلومات  لتداول 

م�صرا  والتعبر،  الراي  حرية  وحجب  االإعالم  قطاع 
من  اأكــر  اخلا�س  بالقطاع  تتعلق  اخل�صائر  ان  اىل 
يتعلق  فيما  اأمــورهــا  رتبت  احلكومة  كــون  الــعــام، 
بقطع  فوجئ  اخلا�س  القطاع  لكن  النفط،  بت�صدير 
النا�س  على  �صيق  الذي  اخلدمات  وتوقف  االإنرتنت 
يقارب  مبا  االنرتنت  توقف  خ�صائر  مقدرا   ، عملهم 
املليون دوالر لل�صاعة الواحدة ". وا�صتدرك الفكيكي 
"لو مت ح�صاب عدد  امل�صرتكني تقديريا  يف �رشكات 
الهاتف املحمول ك�رشكة ا�صيا بـ 12 مليون م�صرتك ، 
وعدد امل�صرتكني يف �رشكة زين بـ 13 مليون م�صرتك 
، وعدد امل�صرتكني  يف �رشكة كورك 2 مليون م�صرتك 
يكون لدينا 27 مليون  م�صرتك يف �رشكات الهاتف 
من  مايقرب  "ان  نفر�س  اننا  اىل  الفتا   ،" املحمول 
 3 الـ  االنرتنت  خدمة  ي�صتخدم  م�صرتك  مليون   15
�صيكون حا�صل   ، تبلغ 25 دوالر  �صهرية  بتعبئة   G
االت�صاالت  �رشكات  مع  م�صرتك  مليون   15 �رشب  
دوالر  مليون   375 ي�صاوي  �صهريا  دوالر   25 مببلغ 
ت�صتخدم  عائلة  ماليني    5 من  مايقرب  وهناك   ،
يكون   ، دوالر   30 �صهري   وبا�صرتاك   ،Wi Fiالـ
اال�صرتاكات  اجور  دوالر  مليون  لدينا جمموع 150 
مليون   375 لـ  ت�صاف  االنرتنت  خلدمة  ال�صهرية 
 525 جمموع   لدينا  يكون   ،  3Gالـ خدمة  دوالر 
قطع  نتيجة  املواطنيني  خ�صائر  دوالر   مليون 

�صكان  عدد  وبلغ  ايام".   الع�رشة   خالل  االنرتنت 
مليون   40 نحو   2017 عــام  نهاية  حتى  الــعــراق 
�صلمته  التي  التخطيط  وزارة  بيانات  بح�صب  ن�صمة 
للمفو�صية العليا لالنتخابات العتمادها يف توزيع 

مقاعد الربملان بني املحافظات.
�رشكة  �صاحب  الواحد،  عبد  م�رش  قال  جانبه  ومن 
"قرار  اإن  بغداد،  العا�صمة  يف  والت�صدير  لال�صتراد 
وتبادالتنا  التجارية  باأعمالنا  اأ�رش  االنرتنت   قطع 
اأعمالنا  واخر  العامل،  حول  املختلفة  ال�رشكات  مع 
ل�صفقات  وتعطيال  مادية  خ�صائر  لنا  و�صبب  كثراً 

جتارية عديدة". 
ال�صلطات  تعتمدها  التي  احلــلــول  "هذه  اأن  ــنينّ  وب
العراقية  غر جمدية  فاإذا كانت  احلكومة تخ�صى من 
بالتظاهرات   وتاثرها  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع 
بكل  ــة  ــدول ال ادارة  يف   ف�صلها  على  دلــيــل  فــهــذا 

مفا�صلها".
االقت�صادي  ال�صان  ومن جانبها حذرت اخلبرة يف 
�صالم �صمي�صم ، من ا�صتمرار انقطاع خدمة االنرتنت 
بالعراق ، موؤكدة ان هذه االجواء تخلق بيئة غر امنة 
يف  املايل  التحويل  ول�رشكات  االجنبي  لال�صتثمار 

داخل وخارج العراق .
وقالت �صمي�صم ان" االجواء امل�صطربة امنيا وانقطاع 
وم�صتقرة  منا�صبة  بيئة  الحتقق  االنــرتنــت  خدمة 

لال�صتمثار او اي تعامل اقت�صادي مع العراق ، كون 
من  املايل  والتحويل  اال�صتثمارية  ال�رشكات  اغلب 
داخل وخارج العراق والتعاقدات واملباحثات جتري 
تنقطع  وبدونه   ، واملرا�صالت  االنرتنت  خدمة  عرب 
هذه االت�صاالت وي�صبح البلد بيئة طاردة لال�صتثمار 

والتعامل االقت�صادي اخلارجي ".
البنك  يف  اال�صتثمارات  "دائرة  ان  اىل  وا�ــصــارت 
خدمة  وجـــود  على  معامالتها  تعتمد  املــركــزي 
االنرتنت النه يدخل يف البيع و ال�رشاء والتوا�صل مع 
، وجميعها  العاملية يف طوكيو وغرها  البور�صات 
التحويالت  وكذلك  املا�صي  اال�صبوع  منذ  توقفت 
بغداد  من  العراق  وخارج  داخل  جتري  التي  املالية 
اىل الب�رشة واربيل وغرها من املحافظات توقفت 
والتحويل  ال�صرفة  �رشكات  خ�صائرها  وحتملت 

املايل وامل�صارف اخلا�صة ".
كذلك  حــدثــت  الــتــي  اخل�صائر  مــن  ،ان"  وا�ــصــافــت 
تر�صل  اال�صئلة  العراق كون  الطلبة خارج  امتحانات 

عرب االنرتنت وتوقفت اغلب امتحانات الطلبة".
و�صهدت خدمة االنرتنت مع بداية اال�صبوع املا�صي 
انقطاعا �صبة تام يف اغلب املحافظات بالتزامن مع 
انطالق التظاهرات ال�صعبية املطالبة باال�صالح،  ما 
ادى اىل توقف عمل ال�رشكات التجارية وامل�صارف، 
واثار امتعا�س املواطنني الذين تكبدو خ�صائر مالية.

بغداد – فادية حكمت  

    يصرف سلف جديدة 
للمتقاعدين

يصرف سلف العشرة مالييين 
للزواج 

تبحث مع اتحاد نقابات العمال ضمان 
حقوق العاملين في القطاع الخاص

خلية أزمة لوضع موازنة تكميلية

بغداد – اجلورنال : اعلن م�رشف الرافدين ، االثنني، عن �رشف وجبة جديدة 
البالغة ثالثة ماليني دينار عن  من �صلفة املتقاعدين املدنيني والع�صكريني 
. وقال املكتب االعالمي للم�رشف يف بيان،  الدفع االلكرتوين  اأدوات  طريق 
انه مت �رشف دفعة جديدة من �صلف املتقاعدين املدنيني لنحو 1433 متقاعد 

كما مت �رشف �صلفة املتقاعدين الع�صكريني لنحو 1702 متقاعد.
واأو�صح البيان ان �رشف تلك ال�صلفة مت عن طريق ابالغ املتقاعد عرب اإر�صاله 
االإجراءات  كافة  ا�صتكمل  ان  بعد  وذلك  ال�صلفة  مبنحه  تخطره  ن�صية  ر�صالة 
القانونية ملنحه اياها و�رشفها عن طريق اأدوات الدفع االلكرتوين والتي متت 

تعبئة الر�صيد املايل اليها. 

بغداد – اجلورنال : اعلن م�رشف الر�صيد، االثنني، عن ا�صتثناءه �صلف الزواج 
البالغة ع�رشة ماليني من �رشط التوطني.

الدوائر  ملوظفي  زواج  �صلف  منح  "قرر  انــه  له  بيان  يف  امل�رشف  وقــال 
كفيل  ب�صمانة  التوطني  �رشط  دون  من  مليون  ع�رشة  والبالغة  احلكومية 

موظف حكومي وعقد الزواج".
وا�صاف امل�رشف ان "ال�صلفة ت�صمل اي�صا الزواج الثاين على ان مل ي�صتلموا 

�صلفة زواج �صابقة".
واعلنت ادارة م�رشف الر�صيد، 5 ايار 2018، عن زيادة �صلف الزواج االول اأو 

الثاين اىل 10 ماليني دينار للموظفني ممن اكملوا توطني رواتبهم.

نقابات  احتاد  مع  االجتماعية  وال�صوؤون  العمل  وزارة  بحثت  -اجلورنال:  بغداد 
االقت�صادية  بالقطاعات  العاملني  حقوق  ل�صمان  امل�صرتك  التعاون  العمال 
املر�س  او  الوفاة  وحــاالت  واملنا�صبات  االعياد  يف  مالية  م�صاعدات  كمنحهم 
بو�صفهم افرادا فاعلني ومنتجني يف املجتمع. وقال مدير دائرة التقاعد وال�صمان 
االجتماعي يف الوزارة علي جعفر احللو،  ان الوزارة وجمل�س ادارة �صندوق العمال 
التابع لها حري�صان على تعزيز العالقة مع االحتادات العمالية يف البالد ل�صمان 
حقوق هذه ال�رشيحة، مبينا انه اكد خالل ا�صتقباله وفدا من االحتاد العام لنقابات 
العمال �صعي الدائرة ل�صمان حقوق العاملني يف القطاعات االقت�صادية من خالل 

تنفيذها لقانون التقاعد وال�صمان االجتماعي للعمال رقم 39 ل�صنة 1971.

بغداد – اجلورنال: اأعلن وزير التخطيط �صلمان اجلميلي، االثنني، ت�صكيل خلية 
احلكومة  تنفيذ  �رشورة  على  اأكد  فيما  تكميلية،  موازنة  لو�صع  وزارية  اأزمة 

ملطالب املتظاهرين.
ت�صكيل  “مت  اإنه   » »اجلورنال  وح�رشته  �صحايف  موؤمتر  يف  اجلميلي  وقال 
ال�صلطة  انتهاء عمل  تكميلية يف ظل  لو�صع موازنة  الوزارات  اأزمة من  خلية 

الت�رشيعية”.
واأكد اإن “مطالب املتظاهرين تعترب حمقة وعلى احلكومة تنفيذها وفقا لالطر 
القانونية”. يذكر ان جمل�س النواب ال�صابق �صوت يف اذار من العام اجلاري 

على قانون املوازنة العامة لعام 2018.

العملالرافدين تشكيلالرشيد

بيانات

أرامكو السعودية تستهدف شراء حصة مسيطرة في سابك
 فنادق اكوراالوربية تؤسس صندوقا بمليار دوالر مع قطر 

تراجع اسعار النفط مع تحذير من مخاطر النمو 

    اأبلغ م�صدران مطلعان رويرتز اأن �رشكة اأرامكو 
يف  م�صيطرة  ح�صة  ــرشاء  � ت�صتهدف  ال�صعودية 
)�صابك(  االأ�صا�صية  لل�صناعات  ال�صعودية  ال�رشكة 
رمبا  البرتوكيماويات،  �صناعة  يف  املتخ�ص�صة 
اململوكة  احل�صة  على  اال�ــصــتــحــواذ  ــالل  خ مــن 
بالكامل،  ال�صعودي  ال�صيادي  ــروة  ال ل�صندوق 
والبالغة 70 باملئة. ويف اأواخر االأ�صبوع املا�صي، 
اأكدت اأرامكو تقريرا ن�رشته رويرتز عن اأنها تعمل 
على �رشاء حمتمل ”حل�صة ا�صرتاتيجية“ يف �صابك 
�صندوق  اأكرب  العامة،  اال�صتثمارات  �صندوق  من 
للروة ال�صيادية يف اململكة. وتفكر اأرامكو اأ�صا�صا 
اال�صتثمارات  ل�صندوق  اململوكة  احل�صة  �رشاء  يف 

العامة بالكامل. لكن اإذا مل يتحقق ذلك، فقد ينتهي 
تزيد  �صابك  يف  ح�صة  �رشاء  اإىل  باأرامكو  املطاف 
اأغلبية  ح�صة  �صاحبة  لت�صبح  باملئة   50 على 
بح�صب ما ذكره امل�صدران. لكنهما اأ�صارا اإىل اأنه مل 
ُيتخذ بعد قرار نهائي ب�صاأن حجم احل�صة حيث ما 
زالت املباحثات يف مرحلة مبكرة جدا. واأحجمت 
اأرامكو عن التعليق. ومل يرد �صندوق اال�صتثمارات 
العامة على طلب من رويرتز للتعقيب. وتبلغ قيمة 
بور�صة  يف  املدرجة  ل�صابك  ال�صوقي  املال  راأ�س 
برتوكيماويات  �رشكة  اأكرب  رابع  وهي  الريا�س، 
مليارات   103( ريال  مليار   385.2 العامل،  يف 

دوالر(.
وقال اأمني النا�رش الرئي�س التنفيذي ل�رشكة النفط 
مقابلة  يف  ال�صعودية  اأرامكو  العمالقة  احلكومية 

املحتمل  اال�صتحواذ  اإن   ، العربية  تلفزيون  مع 
االأويل  العام  للطرح  الزمني  االإطــار  على  �صيوؤثر 
اأرامكو لتعزيز  العام. وتخطط  املزمع الأرامكو هذا 
اال�صتثمارات يف قطاعي التكرير والبرتوكيماويات 
يف  النمو  اأن  وتــرى  جديدة،  اأ�صواق  اإىل  للدخول 
اأن�صطة  قطاع الكيماويات مهم ال�صرتاتيجيتها يف 
امل�صب لتقلي�س خماطر تباطوؤ الطلب على اخلام. 
ما  اإىل  التكريرية  قدرتها  زيــادة  اأرامكو  وتعتزم 
يوميا  برميل  ماليني  وع�رشة  ثمانية  بني  يرتاوح 
الوقت  يف  يوميا  برميل  ماليني  خم�صة  نحو  من 
اإىل  البرتوكيماويات  من  اإنتاجها  وزيادة  احلايل 
املثلني بحلول 2030. وت�صخ اأرامكو، اأكرب منتج 
للنفط يف العامل، نحو ع�رشة ماليني برميل يوميا 

من النفط اخلام. 

يف  فندقية  جمموعة  اأكرب  اأكور،  فنادق  جمموعة  اعلنت 
اأوروبا، و�رشكة كتارا لل�صيافة القطرية عزمهما تاأ�صي�س 
قطاعي  ي�صتهدف  دوالر  مليار  بقيمة  ا�صتثمار  �صندوق 

الفنادق وال�صيافة يف دول اأفريقيا جنوب ال�صحراء.
دوالر  مليون   500 اإىل  ال�صندوق  راأ�ــصــمــال  وي�صل 
�صت�صاهم فيه �رشكة كتارا وجمموعة اأكور مبا ي�صل اإىل 
الرتتيب  على  دوالر  مليون  و150  دوالر  مليون   350
ي�صل  اأن  على  املقبلة،  �صنوات  ال�صبع  اإىل  اخلم�س  خالل 
اال�صتثمارات  خالل  من  االإ�صافية  التمويلية  القدرة  اإىل 

امل�صرتكة اأو باال�صتدانة.
�صي�صتهدف  الــ�ــصــنــدوق  اأن  ــارا  ــت وك ـــور  اأك ــافــت  واأ�ــص
امل�رشوعات النا�صئة اأو تلك التي تفتقر للتطوير اأو تطوير 

الفنادق القائمة من خالل عمليات اال�صتحواذ.
ورئي�س  التنفيذي  الرئي�س  بازين  �صيبا�صتيان  وقــال 
40 عاما يف  ”بعد ح�صور الأكر من  اأكور  اإدارة  جمل�س 
ومتزايدة  كبرة  حاجة  هناك  اأن  اأي�صا  ندرك  اأفريقيا، 

خلدمات ال�صيافة العالية اجلودة“.
�صندمج خربة كتارا  ال�صندوق،  ”من خالل هذا  واأ�صاف 
لل�صيافة مع حمفظة العالمات التجارية العاملية الرائدة 
يف  الن�صط  منونا  وتــرة  ت�رشيع  اأجــل  من  اأكــور  لفنادق 

منطقة اأفريقيا جنوب ال�صحراء“.
عمليات  مــن  �صل�صلة  اأكـــور  فــنــادق  جمموعة  ـــرت  واأج
ن�صبتها  ح�صة  ا�صرتت  اإذ  االأخرة،  االآونة  يف  اال�صتحواذ 
التابعة  انرتتنمنت  اإ�س.بي.اإي  جمموعة  يف  باملئة   50
ال�صهر  نظريان  �صام  االأمريكي  ال�صيافة  قطاع  لقطب 

اير  يف  اأغلبية  ح�صة  ب�رشاء  اهتمامها  واأبدت  املا�صي، 
فران�س كيه.اإل.اإم.

الذي  بازين،  عهد  يف  ال�صابقة  اال�صتحواذات  بني  ومن 
 ،2013 يف  الأكـــور  التنفيذي  الرئي�س  من�صب  تــوىل 
يف  ورافلز  نيويورك  يف  وبالزا  لندن  يف  �صافوي  فندق 

�صنغافورة وجمموعة مانرتا الفندقية االأ�صرتالية. 

النفط، االثنني، مع تزايد املخاوف  اأ�صعار  تراجعت 
وزراء  حذر  بعدما  الوقود  على  الطلب  بخ�صو�س 
جمموعة  بدول  املركزية  البنوك  وحمافظو  مالية 
بالنمو  حتــدق  التي  املخاطر  تزايد  من  الع�رشين 
االقت�صادي العاملي مع تنامي التوترات التجارية 

واجليو�صيا�صية.
ت�صعة  برنت  العاملي مزيج  القيا�س  وانخف�س خام 

�صنتات اأو 0.1 باملئة اإىل 72.98 دوالر للربميل.
يف  االأمريكي  الو�صيط  تك�صا�س  غرب  خام  وتراجع 
العقود االآجلة 13 �صنتا اأو 0.2 باملئة اإىل 68.13 

دوالر للربميل.
املركزية  البنوك  وحمافظو  مالية  وزراء  واختتم 

يف  اجتماعهم  الــعــامل  يف  اقــتــ�ــصــادا   20 الأكـــرب 
احلوار  من  مزيد  اإىل  داعــني  اأم�س،  اير�س  بوين�س 
للحيلولة دون ت�رشر النمو جراء التوترات التجارية 

واجليو�صيا�صية.
بنمو  وثيقا  ارتباطا  االقت�صادي  النمو  ويرتبط 
يدعم  االقت�صادات  منو  اأن  اإذ  النفط،  على  الطلب 

ا�صتهالك الوقود للتجارة وال�صفر وكذلك ال�صيارات.
الطاقة  �رشكات  خف�صت  املا�صي،  االأ�صبوع  ويف 
االأمريكية عدد من�صات احلفر النفطية باأكرب معدل 
ال�صهر  مدى  على  النمو  وترة  تباطوؤ  مع  اآذار،  منذ 
االأخر اأو نحو ذلك يف ظل الرتاجعات التي �صهدتها 

اأ�صعار النفط يف االآونة االأخرة.
يف  الطاقة  خلــدمــات  هيوز  بيكر  �رشكة  وقــالــت 
�رشكات  اإن  وثيقة  مبتابعة  يحظى  الذي  تقريرها 
خم�س  بواقع  احلفر  من�صات  عــدد  خف�صت  احلفر 
اأ�صبوع حتى 20 متوز، لي�صل اإجمايل  من�صات يف 

عددها اإىل 858 حفارا.
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   ا�صتقــرت اأ�صعــار الذهــب ، االثنــني قرب اأعلــى م�صتوى يف 
اأ�صبــوع يف الوقت الذي تراجع فيــه الدوالر الأدنى م�صتوياته 
يف نحو اأ�صبوعني بعد انتقاد الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
ل�صيا�صــة الت�صديــد النقــدي التي يتبناها جمل�ــس االحتياطي 
االحتــادي )البنــك املركزي االأمريكــي(. وا�صتقــر الذهب يف 
املعامــالت الفورية عنــد 1231 دوالرا لالأوقية )االأون�صة(. 
والم�ــس املعدن االأ�صفر اأعلــى م�صتوياته منذ 17   متوز عند 
1235.10 دوالر يف وقــت �صابــق مــن اجلل�صة. ومل ي�صجل 
الذهــب يف العقــود االأمريكية االآجلــة ت�صليــم اآب تغرا يذكر 
لي�صتقر عند 1231 دوالرا لالأوقية. وانخف�س موؤ�رش الدوالر، 
الذي يقي�س اأداء العملة االأمريكية مقابل �صلة من �صت عمالت 
رئي�صية، 0.1 باملئة اإىل 94.340. وانخف�س املوؤ�رش الأدنى 

م�صتوياته منذ 11   متوز خالل اجلل�صة.

 ارتفع الني الياباين اإىل اأعلى م�صتوى يف نحو �صهرين مقابل 
اليــورو ،  االثنــني بعــد تقارير عن اأن البنــك املركزي يدر�س 
التحــرك نحو تقلي�س حوافــزه النقدية ال�صخمــة. ومما دفع 
الــني اإىل االرتفاع اأي�صا تعليقــات للرئي�س االأمريكي دونالد 
ترامــب يــوم اجلمعــة انتقد فيها قــوة الدوالر، وهــو ما اأ�رش 
بــدوره باأ�صــواق االأ�صهــم اليابانيــة واأدى اإىل التخل�ــس من 
املزيــد من املراكز املدينــة بالني. ومن املقرر اأن يعقد البنك 
املركــزي اجتمــاع ال�صيا�صة النقدية املقبــل يومي 30 و31 

متوز.
وارتفع الني الياباين 0.5 باملئة مقابل اليورو اإىل 130.70 
ين لليورو، وهو اأعلى م�صتوى منذ 11 متوز. وارتفعت العملة 
اليابانيــة بوتــرة مماثلة مقابــل الــدوالر اإىل 110.90 ين 
للدوالر ومقابــل العملة الربيطانية اإىل 145.85 ين للجنيه 

اال�صرتليني.

هبــط املوؤ�رش نيكــي الياباين اإىل اأدنى م�صتــوى له يف ع�رشة 
اأيــام ، االثنــني،  مــع نــزول اأ�صهــم �ــرشكات الت�صديــر بفعل 
�صعــود الني، بينمــا ت�رشر �صهــم فا�صت ريتيلينــج ذو الثقل 
مــن تكهنات بــاأن يقل�س بنــك اليابان املركــزي م�صرتياته 
مــن �صناديــق املوؤ�ــرشات. واأغلــق املوؤ�ــرش نيكــي القيا�صي 
منخف�صا 1.33 باملئــة اإىل 22396.99 نقطة بعد اأن كان 
قــد هوى اإىل 22341.87 نقطة، وهو اأدنى م�صتوى له اأثناء 
التعامــالت منــذ 13 متــوز. وجرى تــداول الــدوالر عند نحو 
111 ينا، بعد اأن هوى من اأعلى م�صتوى يف �صتة اأ�صهر فوق 
113 ينا الذي �صجله االأ�صبوع املا�صي، بعدما قال الرئي�س 
االأمريكــي دونالــد ترامب اإن قــوة الدوالر لي�صــت يف �صالح 
بــالده. وهبطــت اأ�صهــم �ــرشكات الت�صديــر مع �صعــود الني. 
وانخف�ــس �صهم تويوتــا موتور 1.73 باملئــة، بينما تراجع 
�صهــم تي.دي.كيــه كــورب 2.4 باملئــة، واأدفانت�صــت 2.09 

باملئة، وبانا�صونيك 1.21 باملئة. 


