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ارتفاع األسهم السعودية.. وهبوط لمؤشر قطر

ت�سهيالت  العراق  ا�سدار  عن  االمريكية،  ال�سفارة  اعلنت  ان  ما 
لعدة  جممع  تعر�ست  ومواطنيها  االمريكية  لل�رشكات  ا�ستثمارية 
�سل"  دات�ش  وروي��ال  االأمريكية  موبيل"  "اإك�سون  بينها  �رشكات، 
جنوبي  الب�رشة  يف  االإيطالية  و"اإيني"  الهولندية،  الربيطانية 

العراق اىل هجوم بال�سواريخ.
تخطط  اأنها  االأمريكية،  النفطية  موبيل"  "اإك�سون  �رشكة  واأعلنت 
الإجالء 20 من موظفيها االأجانب من حمافظة الب�رشة العراقية، 

بعد ا�ستهداف مقرها هناك بال�سواريخ.
�سخ�سني  اأن  عراقية  اأمنية  م�سادر  عن  "رويتز"  وكالة  ونقلت 
بينها  �رشكات،  لعدة  جممع  على  �ساروخ  �سقوط  ج��راء  اأ�سيبا 
"اإك�سون موبيل" االأمريكية يف الب�رشة جنوبي العراق، يف �ساعة 

مبكرة من يوم االربعاء.
اأخرى تعمل يف املوقع  اإن �رشكات  وقال م�سوؤولون بقطاع النفط 
و"اإيني"  الهولندية،  الربيطانية  �سل"  دات�ش  "رويال  بينها  من 
االإيطالية. هذا وكانت �رشكة "اإك�سون موبيل" االأمريكية، قد اأجلت، 
"القرنة" النفطي يف  ال�سهر املا�سي، عددا من موظفيها من حقل 
بح�سب  اأمنية،  تهديدات  ب�سبب  العراق،  جنوبي  الب�رشة  حمافظة 
قرب  �سقط  �ساروخا  اإن  حكومي  بيان  وقال  ال�رشكة.  ذكرت  ما 
مقرات عدة �رشكات نفط عاملية كربى، بينها �رشكة اإك�سون موبيل 
�سباح  البالد،  بجنوب  الب�رشة  مدينة  يف  العمالقة  االأمريكية 

االأربعاء، مما اأدى اإىل اإ�سابة ثالثة اأ�سخا�ش.
من  ع��ددا  يتبع  والعمليات،  لل�سكن  مقر  يف  ال�ساروخ  و�سقط 
�رشكات النفط االأجنبية العاملية، مبا يف ذلك �رشكة اإك�سون موبيل 

االأمريكية، يف الربج�سية غربي الب�رشة.
مع  االأجل  طويل  اتفاق  يف  الرئي�ش  املقاول  هي  موبيل  واإك�سون 
�رشكة نفط اجلنوب العراقية لتطوير واإعادة تاأهيل احلقل النفطي 

وزيادة االإنتاج.
وعقب الهجوم، ذكر م�سدر اأمني اأن اإك�سون تعد الإجالء نحو 20 من 

موظفيها االأجانب على الفور.
وهذه لي�ست املرة االأوىل التي جتلي فيها "اإك�سون موبيل" عامليها 
االأجانب، فقد فعلت ال�رشكة ال�سيء ذاته يف مايو املا�سي من حقل 

غرب القرنة 1 النفطي العراقي، ب�سبب تهديدات اأمنية.
"اإك�سون موبيل" عودة عامليها بعدما  اأعلنت  ال�سهر،   ويف نهاية 
مواقع  يف  واجلي�ش  ال�رشطة  من  االأمنية  احلماية  تكثيف  طلبت 
االثنني  بغداد  يف  االمريكية  ال�سفارة  واعلنت  واالإق��ام��ة.  العمل 
االجتماع  خالل  تباحثا  املتحدة  والواليات  "العراق  ان  املا�سي 
ان  مبينة  واالإ�ستثمار"،  التجارة  حول  الثنائية  الق�سايا  من  عددا 
"االجتماع يهدف التعاون بني العراق والواليات املتحدة يف هذه 
واإيجاد  العاملي  االإقت�ساد  اإىل  العراق  اإىل تعزيز دخول  املجاالت 
ل�سوقي  امُلتبادل  للنوا�سل  اك��رب  فر�ش  لتعزيز  الكفيلة  ال�ُسُبل 

البلدين"

بغداد - الجورنال

اجتماع أعضاء المنظمة والمنتجين 
المستقلين مطلع تموز

يرتفع وسط آمال اتفاق التجارة 
وتحفيز محتمل من المركزي األوروبي

يورو للمزارعين "الضعفاء" 
في نينوى

االعمال الوطني العراقي 
 )LC - BG(يدعو إلى أصدار

اأعلن املوقع االإلكرتوين ملنظمة البلدان امل�سدرة للبرتول "اأوبك"، ان االأول من 
متوز املقبل، موعدا الجتماع اأع�ساء املنظمة واملنتجني امل�ستقلني.

�سيكون  للمنظمة   176 رقم  االجتماع  اأن  للمنظمة،  االإلكرتوين  املوقع  واأورد 
يف مقرها بالعا�سمة النم�ساوية فيينا، خالل الفرتة بني 1 - 2 متوز املقبل.

وحتوم �سكوك حول موعد عقد االجتماع، الذي كان مقررا يف 25 من ال�سهر 
املخاطر  تزايد  مع  املنظمة  اجتماع  العاملية،  النفط  اأ�سواق  وترتقب  اجلاري. 

اجليو�سيا�سية واالقت�سادية، على منطقة اخلليج العربي.
وتعي�ش اأ�سواق النفط العاملية، حالة من عدم اليقني على املدى الق�سري، ب�ساأن 

قوة الطلب ومنو االإمداد املتوا�سل من املناف�سني.

االآمال  انتعا�ش  من  بدعم  الثانية،  للجل�سة  مكا�سبها  النفط  اأ�سعار  وا�سلت 
وال�سني  املتحدة  الواليات  بني  جت��اري  اتفاق  اإىل  التو�سل  بخ�سو�ش 
والتحفيز االقت�سادي املحتمل من البنك املركزي االأوروبي. وتلقت اأ�سواق 
التي  الهجمات  عقب  االأو�سط  ال�رشق  يف  التوترات  من  اأي�سا  دعما  النفط 
ا�ستهدفت ناقالت باملنطقة االأ�سبوع املا�سي. وارتفع خام القيا�ش العاملي 
برنت يف العقود االآجلة 20 �سنتا اأو 0.3 باملئة اإىل 62.34 دوالر للربميل 
بحلول ال�ساعة 9 �سباحا بتوقيت جرينت�ش. وزاد خام غرب تك�سا�ش الو�سيط 
دوالر   54.10 اإىل  باملئة   0.4 اأو  �سنتا   20 االآجلة  العقود  يف  االأمريكي 

للربميل. وارتفع اخلام 3.8 باملئة يف اجلل�سة املا�سية.

للمزارعني  يورو  مليون   15 منحه  عن  االأربعاء،  االأوروبي،  االحتاد  اأعلن 
اإىل اأن ذلك �سي�ساعد املجتمعات والعائدين  "ال�سعفاء" يف نينوى، م�سرياً 

يف املناطق الريفية على زيادة دخلهم وفر�ش العمل املتاحة لهم.
"مت  انه  العراق رامون بليكوا، يف بيان  االأوروبي يف  وقال �سفري االحتاد 
املتحدة  لالأمم  والزراعة  االأغذية  منظمة  عرب  يورو  مليون   15 مبلغ  منح 
)الفاو( اإىل حمافظة نينوى التي كانت تعترب �سلة اخلبز يف العراق بهدف 
ا�ستعادة �سبل العي�ش الزراعية فيها ". واأ�ساف، اأنه "من املتوقع اأن ي�ستفيد 
�سعيفة  زراعية  اأ���رشة   10،000 حوايل  مبا�رش  ب�سكل  امل�رشوع  هذا  من 

)حوايل 60،000 �سخ�ش( |.

اإىل، زيادة معدالت  العطار  العراقي غدير  الوطني  دعا ع�سو جمل�ش االعمال 
بيان  العطار يف  وقال  الوطني.  االقت�ساد  لتن�سيط  النقدية  االدوات  ا�ستخدام 
�سحفي، اإن" توفري الر�سيد االحتياطي القوي من النقد والذهب ي�ساهمان يف 
رفع ر�سيد البنك املركزي العراقي من العملة ال�سعبة وت�سجيع امل�ستثمرين يف 
 TRANSACTIONS واحلواالت املالية LC اأ�سدار االعتمادات البنكية
ومعدالت  العراقي  االقت�ساد  تن�سيط  اإىل  يوؤدي   BG البنكية  وال�سمانات 
لت�ساهم  تتبع  ان  يجب  التي  االأخرى  العوامل  من   : ان  اىل  وا�سار  التنمية". 
من  ودائعهم  و�سع  والتجار  امل�ستمرثين  من  الطلب  هي  االقت�ساد  بتن�سيط 

النقد والذهب وال�سندات املالية يف امل�سارف احلكومية .

15 مليونأوبك: مجلسالنفط

بيانات
بعد صدور تسهيالت استثمارية لها 

شركات اميركية  تخطط إلجالء موظفيها من البصرة 

النفط.. سببان وراء التذبذب المستمر في األسعار

ال�رشق  يف  النفط  ناقالت  على  الثاين  الهجوم  اأدى 
االأو�سط خالل فرتة مل تتجاوز ال�سهر اإىل اإذكاء التوترات 
يف املنطقة، مما دفع اأ�سعار اخلام اإىل االرتفاع بع�ش 
خماطر  على  التاأمني  اأق�ساط  زيادة  جانب  اإىل  الوقت 
االقت�سادي  النمو  ب�ساأن  امل��خ��اوف  اأن  بيد  احل��رب، 

العاملي تدفع االأ�سعار اإىل االأ�سفل.
عن  تقرير،  يف  االأمريكي  براي�ش"  "اأويل  موقع  ونقل 
ارتفعت  النفط  اأ�سعار  اإن  بارا�سكوفا،  ت�سفيتانا  الكاتبة 
ب�سكل كبري اخلمي�ش املا�سي عقب تعر�ش ناقلتي نفط 
لهجوم يف خليج عمان، و�سط تخوف جيو�سيا�سي من 

انقطاع االإمدادات.
"يكون للحوادث االأخرية التي جّدت  اأن  ورجح التقرير 
اأهم املمرات يف  بالقرب من م�سيق هرمز -الذي يعد 
العامل التي يتدفق منها النفط- تاأثري دائم على اأ�سعار 
البحريني  والو�سطاء  ال�سفن  النفط، يف ظل رفع مالكي 
اأق�ساط  التاأمني  اإع��ادة  و�رشكات  التاأمني  و�رشكات 
املنطقة، وفر�ش  التي متر عرب  الناقالت  التاأمني على 
لل�رشق  املوّجه  النفط  �سحن  على �رشيبة  اأعلى  اأ�سعارا 
االأو�سط". ويقّدر التدّفق اليومي للنفط عرب م�سيق هرمز 
عن  ف�سال  اخل��ام،  النفط  جمموع  من   30% بحوايل 

ال�سوائل االأخرى التي ُتنقل عرب البحر.
وتنامت حدة التوترات على خلفية احلوادث التي جدت 
ناقالت  اأرب��ع  ا�ستهدفت  والتي  املا�سي  ال�سهر  خالل 
الهجوم  العربية، ف�سال عن  االإمارات  بالقرب من  نفط 
الذي ا�ستهدف خط اأنابيب رئي�سيا للنفط يف ال�سعودية 

بوا�سطة طائرة م�سرية.
رفعت  املا�سي،  اأيار  يف  وقعت  التي  الهجمات  وعقب 
امل�سورة  ت��ق��دم  -جمموعة  امل�سرتكة  احل���رب  جلنة 
ل�رشكات التاأمني- من املخاطر االأمنية يف العديد من 
املناطق يف اخلليج العربي واملمرات املائية املحيطة 

املا�سي،  اأيار  منذ هجمات  باأنه  الكاتبة  واأفادت  بها. 
بني  ت��رتاوح  بن�سبة  بالفعل  التاأمني  اأق�ساط  ارتفعت 
�ستوا�سل  ال�سحن  واأق�ساط  اأ�سعار  واأن  و15%،   5%
تنعك�ش  اأن  ورجحت  االأخرية.  الهجمات  بعد  ارتفاعها 

هذه املعدالت املرتفعة على اأ�سعار النفط اخلام.
وور  "هيلينك  ال��ت��اأم��ني  �رشكة  ع��ن  الكاتبة  ونقلت 
بعد  تتاأكد  مل  اأن��ه  من  الرغم  "على  قولها  ري�سك�ش" 
هناك  ف��اإن  ب��احل��وادث،  املتعلقة  الكاملة  التفا�سيل 

تهديدا متناميا يطال ال�سفن التجارية يف املنطقة".
واأ�سافت "من املحتمل اأن ترتفع اأ�سعار الق�سط االإ�سايف 
مما دفع بالعديد من االأطراف اإىل اإجراء مناق�سات مع 

تزويد  يف  ا�ستمرارها  اأجل  من  التاأمني  اإعادة  �رشكات 
االأع�ساء باأف�سل �رشوط ممكنة".

البحرية  للجامعة  التنفيذية  الرئي�سة  ح��ذرت  كما 
هرني،  دومبيا  كليوباترا  ال�سويد-  -ومقرها  العاملية 
من اأن الهجمات االأخرية �ستكون لها "عواقب وخيمة".

تراجعت  النفط  اأ�سعار  اإن  روي��رتز  اأك��دت  جانبه،  من 
على  موؤ�رشات  و�سط  الثالثاء،  اليوم  الثانية  للجل�سة 
ت�رشر النمو االقت�سادي العاملي جراء احلرب التجارية 
يف  التوترات  لكن  وال�سني،  املتحدة  ال��والي��ات  بني 
ال�رشق االأو�سط عقب الهجوم على الناقلتني يف االأ�سبوع 

املا�سي حدت من اخل�سائر.

التوايل، موا�سلة  الثانية على  للجل�سة  ال�سعودية  االأ�سهم  ارتفعت 
التعايف اإثر خ�سائر االأ�سبوع املا�سي عقب هجمات على ناقالت 

نفط يف خليج عمان.
طهران  قالت  بعدما  ما  حد  اإىل  امل�ستثمرين  خماوف  وانح�رشت 
والريا�ش اإنهما ال تريدان حربا، لكن التوترات يف املنطقة تظل 

�سديدة، ما قد يوؤدي لتقلبات يف تعامالت االأ�سهم.
وارتفعت البور�سة ال�سعودية 0.4 باملئة يف التعامالت املبكرة 

اليوم، يف حني نزلت بقية اأ�سواق االأ�سهم الكربى يف اخلليج.
االإيراين ح�سن روحاين  الرئي�ش  وقال 
اليوم اإن اإيران لن ت�سن حربا على اأي 
دولة، وذلك بعد يوم من ن�رش الواليات 
ال�رشق  القوات يف  املتحدة مزيدا من 
بني  التوترات  ت�ساعد  و�سط  االأو�سط 

طهران ووا�سنطن.
دعا  االأ�سبوع،  هذا  �سابق  وقت  ويف 
ال�سعودي االأمري حممد بن  العهد  ويل 
اتخاذ  اإىل  ال��دويل  املجتمع  �سلمان 
"موقف حا�سم"، لكنه قال اإن اململكة 

ال تريد حربا.
الراجحي  م�����رشف  اأ���س��ه��م  وك�سبت 
ال�����س��ع��ودي  وال��ب��ن��ك  ب��امل��ئ��ة   0.6
االأح��د  وي��وم  باملئة.  الربيطاين2.1 
البنك  مع  االندماج  االأخ��ري  ا�ستكمل 
يف  بنك  اأك���رب  ث��ال��ث  لي�سكال  االأول 
اململكة، لت�سبح �رشكة واحدة مدرجة 

بعد موافقة اجلهات التنظيمية.

على  الرابعة  للجل�سة  مرتاجعا  باملئة   0.3 قطر  موؤ�رش  وهبط 
الوطني  االأ�سهم املالية. وفقد �سهم بنك قطر  التوايل حتت �سغط 

0.4 باملئة. 1.8 باملئة وم�رشف قطر االإ�سالمي 
 االثنني، قالت وكالة موديز يف مذكرة اإن البحرين والكويت وقطر 

والعراق هي االأكرث تاأثرا باإغالق اإيران املحتمل مل�سيق هرمز.
على  الهجوم  وراء  وقوفه  االثنني  اأم�ش  االإي��راين  اجلي�ش  ونفي 
اإذا قرر  اإنه  ناقلتي نفط يف خليج عمان االأ�سبوع املا�سي وقال 

اإغالق م�سيق هرمز احليوي ف�سيفعل ذلك على املالأ.
اأكرب  االأول  اأبوظبي  بنك  �سهم  وك�سب  اأبوظبي،  موؤ�رش  وا�ستقر 

م�سارف البالد 0.1 باملئة فقط.
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�سجل��ت ا�سعار نفط �سل��ة / اوبك / انخفا�س��ا ب�سيطا يف 
تعامالتها اليومية لت�سل اىل /61.43/ دوالرا للربميل 

الواحد.
وذك��رت ن�رشة االمانة العامة ملنظم��ة االقطار امل�سدرة 
للنف��ط / اوب��ك / ال�سادرة الي��وم ان " �سعر نفط /اوبك/ 
بل��غ / 61.43/ دوالرا للربمي��ل الواح��د مقارن��ة ب��� / 

." 61.60 / دوالرا للربميل يف اليوم الذي �سبقه 
وت�سم �سلة اوب��ك التي تعد مرجعا ل�سيا�سة االنتاج ، 13 
نوعا هي خام ) �سحارى( اجلزائري ، وااليراين الثقيل و) 
الب�رشة( العراقي وخام الت�سدير الكويتي وخام ) ال�سدر( 
الليب��ي وخام ) بوين( النيج��ريي واخلام العربي اخلفيف 
ال�سعودي وخ��ام ) مريات( ال�سعودي واخل��ام الفنزويلي 
و)جريا�سول( االنغويل و) اورينت( االكوادوري وزافريو) 

غينيا اال�ستوائية( ورابي اخلفيف) جابون( .

ب��اع البن��ك املركزي العراق��ي اكرث م��ن /182/ مليون 
دوالر يف مزاد بيع العملة االجنبية اليوم .

:" ان اجم��ايل املبل��غ املب��اع  البن��ك يف بي��ان  وق��ال 
االربع��اء، بل��غ/182/ مليون��ا و/309/ االف و220 

دوالرا، مب�ساركة/ 27 / م�رشفًا و�رشكة واحدة ".
واو�س��ح :" ان اجم��ايل البي��ع الغرا�ش تعزي��ز االر�سدة 
يف اخلارج / ح��واالت واعتمادات/ بلغ /163/ مليونا 
و/229/الف��ا و/220 / دوالرا، فيما بلغ اجمايل البيع 

النقدي/19/ مليونا و/80/ دوالرا".
وكان بي��ع املبال��غ املحول��ة حل�ساب��ات امل�س��ارف يف 
اخلارج والبيع النقدي ، ب�سعر 1190 ديناراً لكل دوالر .

االأربعاء،  بغداد،  يف  االأجنبية  العملة  اأ�سواق  �سجلت 
الدينار  مقابل  االمريكي  الدوالر  �رشف  ب�سعر  ا�ستقراراً 

العراقي.
 1200 ببغداد  الكفاح  بور�سة  يف  ال�سوق  �سعر  وبلغ 
دينار للدوالر الواحد، اأي 120 األف دينار للمائة دوالر.

ال�سريفة،  �رشكات  يف  الدوالر  و�رشاء  بيع  اأ�سعار  اأما 
فكانت:

األفًا   120 اأي  1205 دنانري،  �سعر البيع للدوالر الواحد 
و500 ديناراً للمائة دوالر.

و�سعر ال�رشاء للدوالر 1195 ديناراً، اأي 119 األفًا و500 
ديناراً للمائة دوالر.
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