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حركة االسهم ميناء لندن غيتواي يستقطب خدمة 
مالحية جديدة المصدر

النفط يرتفع بفعل انخفاض 
مخزونات أمريكا وإضراب في النرويج

عد تنازلي لتصنيع الطائرة رقم 500 
من »دريم الينر 787«

روسيا تحظر واردات زراعية مصرية 
بعد رفض األخيرة شحنات قمح روسية 

التابع  غيتواي"  "لندن  ميناء  اأعلن   
العاملية"  دب���ي  "موانئ  ل�����رك��ة 
ا�ستقطاب خدمة �سحن جديدة �ستغطي 
املتو�سط  والبحر  اأ�سرتاليا  مناطق 

وغريها من الأ�سواق الرئي�سية.
اجل��دي��دة  امل�سرتكة  اخل��دم��ة  وت�سم   
 – املتو�سط   - اأوروب����ا  "�سمال  خ��ط 
"�سي  �ركة  ت�سّغله  اأوقيانو�سيا" الذي 
ال�ريع  واخلط  اإم"  جي  �سي   - اإيه  اإم 
الذي  اإك�سرب�س"  اأ�سرتاليا   - "اأوروبا 

ت�سّغله �ركة "هاباغ لويد".
ميناء  يف  ال��ر���س��و  ال�سفن  و���س��ت��ب��داأ   
مطلع  من  اعتبارا  غيتواي"  "لندن 
�سفينة  �ستكون  حيث  املقبل،  يناير 
اإم  "�سي  ل�ركة  التابعة  "رو�سيني" 
تر�سو  �سفينة  اأول  اإم"  جي  �سي   - اإيه 
اإطار اخلدمات اجلديدة  امليناء يف  يف 
املقدمة. ومع انطالق اخلدمة �سي�سبح 
يتوىل  الذي  امليناء  غيتواي"  "لندن 
اململكة  من  املبا�رة  اخلدمات  جميع 

املتحدة اإىل اأ�سرتاليا.
رئي�س  �سليم،  بن  اأحمد  �سلطان  وقال   
التنفيذي  الرئي�س  الإدارة  جمل�س 
توؤكد  العاملية:  دبي  موانئ  ملجموعة 
يعد  ال��ذي  غيتواي،  لندن  ميناء  ق��درة 
واحدا من اأكرب م�ساريع البنى التحتية 
القطاع  قبل  م��ن  بالكامل  امل��م��ول��ة 

خالل  املتحدة  اململكة  يف  اخل��ا���س 
املزيد  ا�ستقطاب  على  احل��ايل،  القرن 
من خطوط ال�سحن، على اأهميته ودوره 

يف دعم منو القت�ساد الربيطاين.
افتتاحه بنهاية   لقد جنح امليناء منذ 
مميزة  خدمات  تقدمي  يف   2013 عام 
وجممع  امليناء  ميتاز  حيث  لعمالئه، 
له  امل��ح��اذي  اللوج�ستية  اخل��دم��ات 
جتعل  والتي  التطور  فائقة  بتقنياته 
مثاليا  ومن��وذج��ا  عامليا  ميناء  منه 
التكلفة  يف  كبرية  وف���ورات  لتحقيق 
ومالكي  التجزئة  لتجار  بالن�سبة 
تواجدهم  خ��الل  من  ال�سحن  �ركات 
حلركة  ال�سرتاتيجي  املوقع  ه��ذا  يف 

التجارة.
 واأ�سار اإىل م�ساهمة هذا املرفق احليوي 
الناجح  النموذج  غرار  على  بني  الذي 
علي  جبل  يف  احلرة  واملنطقة  للميناء 
العاملية  دبي  موانئ  م�ساعي  دعم  يف 
من  ومتكينها  العاملية  التجارة  حلفز 
ترتقي  التي  مرافقها وخدماتها  خالل 
مب�ستوى �سناعة تطوير واإدارة املوانئ 
ال�سيخ  روؤي���ة  م��ن  انطالقا  العاملية، 
اآل مكتوم نائب رئي�س  حممد بن را�سد 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الم��ارات  دولة 
ال��دور  تعزيز  ب�����رورة  دب��ي،  حاكم 
ولإم���ارة  عموما  ل��الإم��ارات  العاملي 
تطوير  يف  اخل�سو�س  وجه  على  دبي 

القت�ساد الدويل.

واح��د  م��ن  اأك��ر  النفط  اأ���س��ع��ار  قفزت   
بتقارير  مدعومة  الأربعاء  يوم  باملئة 
يف  اخل��ام  خم��زون��ات  انخفا�س  ح��ول 
لعمال  واإ�����راب  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
اإىل  اأدى  الرنويج  يف  النفطية  اخلدمات 

ت�رر حجم الإنتاج.
اإن البيانات الواردات   وقال متعاملون 
القوية من اليابان دعمت الأ�سعار اأي�سا.
غرب  خل��ام  الآج��ل��ة  العقود  وارتفعت   
تك�سا�س الو�سيط الأمريكي 1.93 باملئة 
 44.90 اإىل  �سنتا   85 ي��ع��ادل  م��ا  اأو 
 0644 ال�ساعة  بحلول  للربميل  دولر 

بتوقيت جرينت�س.
اأ�سدرها  بيانات  اإن  متعاملون  وقال   
ان  تظهر  الأم��ري��ك��ي  ال��ب��رتول  معهد 
يف  اخل��ام  خم��زون��ات  حجم  انخفا�س 
مليون   507.2 اإىل  املتحدة  الوليات 
لأ�سعار  الرئي�سي  املحرك  كان  برميل 

خام غرب تك�سا�س الو�سيط.

اإدارة معلومات  تن�ر  اأن  املنتظر   ومن 
التخزين  بيانات  الأمريكية  الطاقة 
الأربعاء.  يوم  لحق  وقت  يف  الر�سمية 
ب�سغف  يرتقبون  اإنهم  متعاملون  وقال 
املفتوحة مبجل�س  ال�سوق  اجتماع جلنة 
املركزي  )البنك  الحت��ادي  الحتياطي 
الأمريكي( والذي قد يكون له تاأثري فيما 

يتعلق باأ�سعار الفائدة.
خلام  الآج��ل��ة  العقود  ت���داول  وج���رى   
ب�سعر  برنت  مزيج  العاملي  القيا�س 
قدره  بارتفاع  للربميل  دولر   46.53
65 �سنتا اأو ما يعادل 1.42 باملئة عن 
�سعر اآخر ت�سوية بدعم من اإ�راب لعمال 
اإىل  اأدى  الرنويج  يف  النفطية  اخلدمات 
ت�رر الإنتاج يف اأكرب منتج للخام يف 

اأوروبا الغربية.
 وارتفعت واردات اليابان النفطية 0.5 
باملئة يف اأغ�سط�س اآب مقارنة مع ال�سهر 
وزارة  ذك��رت  ح�سبما  ع��ام  قبل  ذات��ه 
 3.38 اإىل  الأربعاء لت�سل  املالية ام�س 

مليون برميل يوميا.

الطائرة  لت�سنيع  بوينغ  �ركة  ت�ستعد   
درمي   787 بوينغ  ط��راز  من   500 رق��م 
ليرن، حيث بداأت ب�سحن القطع من من�ساآت 
ال�ركة يف �ساوث كارولينا اإىل م�سانعها يف 
املتحدة  بالوليات  وا�سنطن  بولية  ايفرييت 

الأمريكية.
  وبداأت ال�ركة اعتبارا من الأ�سبوع اجلاري عملية 
ت�سنيع الطائرة رقم 500 التي تاأتي يف ثالثة طرازات 
وهي 787 – 8 و787 - 9 اإ�سافة اإىل الطراز امل�ستقبلي 
الأكرب وهي 787-10 والتي يتوقع اأن تدخل اخلدمة يف 

العام 2018.
 2004 العام  الطائرة يف  بداأت يف تطوير    وكانت بوينغ قد 
الآن  1000 طائرة حتى  بالتزامن مع طلب قيا�سي عليها يبلغ 
من 60 زبونا من �ركات الطريان واملوؤ�س�سات والأفراد وهي متثل 
تاريخ  يف  مبيعا  املمرين  ذات  اجلديدة  التجارية  الطائرات  اأ���رع 

ال�ركة

من  بالقرب  ايفرييت  يف  بوينغ  م�سانع  يف  الطائرة  جتميع  ويتم 
�سياتل لكن مكوناتها ت�سنع من قبل اأكر من 50 �ركة حول العامل 

تورد لبوينغ خمتلف القطع واملكونات.
يف  اإيفرت  مدينة  يف   787 لطائرة  النهائي  بالتجميع  بوينغ  بداأت   

�سهر مايو 2007، ويف نورث ت�سارل�ستون يف يوليو 2011.
دي�سمرب   15 8-787 يف  على منت طائرة  الأوىل  الرحلة  وانطلقت   

.2011 اأغ�سط�س  2009، تبعها احل�سول على �سهادة يف 
ومتت عملية الت�سليم الأوىل لعميل الإطالق �ركة »اأول نيبون اإيرويز« 

يف 25 �سبتمرب 2011.
 2013 �سبتمرب   17 يف  م��رة  لأول   »787-9« ط��ائ��رة  وحّلقت   
الطائرة  ح�سول  اإىل  اأدى  �سامل  ط��ريان  اختبارات  برنامج  �سمن 
اجلوية  »اخلطوط  ل�  الأوىل  الت�سليم  عملية  وتنفيذ  امل�سادقات  على 

النيوزيلندية« يف �سهر يونيو 2014.
العائلة  هذه  �سمن  الثالثة  الطائرة  مع  التطور  يتوا�سل  واليوم    

والأطول بينها »787-10«. 
اأجنزت  وقد   ،2013 عام  يف  الكفاءة  فائقة  الطائرة  هذه  اإطالق  مت 

بوينغ ت�سميما مف�سال لهذه الطائرة يف �سهر دي�سمرب 2015.
يف  الأوىل  الت�سليم  عملية  نحو  املخطط  وفق  جيد  ب�سكل  ومت�سي 

.2018

 قال نائب رئي�س الوزراء الرو�سي اأركادي دفوركوفيت�س، الثالثاء، اإن 
قرار بالده تعليق واردات اخل�روات والفاكهة من م�ر لي�س اإجراء 

م�سادا لرف�س القاهرة القمح الرو�سي.
 ونقلت وكالة تا�س ووكالة الإعالم الرو�سية عن دفوركوفيت�س قوله 
مو�سكو  و�ستعلق  رو�سيا.   يف  الت�سخم  على  اأثر  له  لي�س  احلظر  اإن 
من  اعتبارا  موؤقت  ب�سكل  م�ر  من  والفاكهة  اخل�روات  واردات 
الثاين والع�رين من �سبتمرب اجلاري.  وتعود الأزمة اإىل قرار م�ري 
اأن ن�سبة فطر  بو�سع موا�سفات جديدة للقمح امل�ستورد، تن�س على 
باملئة،   0.05 كانت  اأن  بعد  باملئة،  �سفر  تكون  اأن  يجب  الإرغوت 
وهي الن�سبة امل�سموح بها عامليا.  والإرغوت فطر �سائع يف احلبوب 
ميكن اأن ي�سبب اأ�رارا �سحية عند تناوله بكميات كبرية، لكنه يعترب 
غري �سار عند امل�ستويات ال�سئيلة.  وت�سبب القرار امل�ري يف رف�س 
�سحنتي قمح على الأقل من رو�سيا ورومانيا حتى الآن، وبعده اتهمت 
مو�سكو القاهرة باأنها تقوم بعملية "م�ساومة".  ويف املقابل، فر�ست 
خماطر  على  "تنطوي  منتجات  ا�سترياد  على  موؤقتة  قيودا  رو�سيا 
وتعليق  رو�سيا"،  اإىل  م�ر  م�سدرها  النباتية  ال�سحة  على  عالية 
الرو�سي  للقانونني  "انتهاكات  ب�سبب  م�ر  من  احلم�سيات  واردات 

والدويل".

تقرير.. تجميد إنتاج النفط يواجه عقبات من أعضاء أوبك

 ظهرت تقارير عديدة يف �سحف املال والأعمال، مثل 
ب�ساأن  التفاوؤل  عدم  من  حتذر  جورنال،  �سرتيت  وول 
جتميد الإنتاج ورفع الأ�سعار ب�سبب بع�س املواقف التي 
و�سفت باأنها �سلبية وغري م�ستعدة للتعاون يف مو�سوع 
اأن الوعود بزيادة الإنتاج من دول عدة  التجميد، حيث 

تهدد عقد اأي اتفاقية ملزمة، ح�سب التقارير. 
البلدان  ملنظمة  العام  الأم��ني  �رح  الإط��ار،  هذا  يف   
امل�سدرة للبرتول "اأوبك" حممد باركيندو، اإنه "لن يتم 
اتخاذ اأي قرار يف املفاو�سات غري الر�سمية بني اأع�ساء 

املنظمة يف اجلزائر يف الأ�سبوع املقبل".
ال�سبت   واأخرب باركيندو وكالة الأنباء اجلزائرية م�ساء 
لي�س  وهو  ر�سمي،  غري  اجتماع  "جمرد  باأنه  املا�سي 

اأع�ساء  اأن  اإىل  اأ�سار  لكنه  القرارات".   لتخاذ  اجتماعا 
يف  ال��راأي  يف  اإجماع  اإىل  التو�سل  �سيحاولون  اأوب��ك 
اأجل  من  عاجال  اجتماعا  �سيعقدون  ثم  ومن  اجلزائر، 

اتخاذ قرار فعلي يف حال اتفق جميع الأع�ساء.
بينهم  من  خارجها،  من  ومنتجون  اأوب��ك  وتناق�س   
ال�سوق، من خالل  رو�سيا، اتفاقا لتحقيق ال�ستقرار يف 
الك�سف  بعد  يتم  مل  لكن  الأق���ل،  على  الإن��ت��اج  تثبيت 
لالتفاق  الزمني  الإط��ار  مثل  الرئي�سة،  التفا�سيل  عن 
يكون  اأن  اإىل  التلميحات  رغم  له،  الأ�سا�سي  واملعيار 

التفاق ملزما لعام واحد. 
 وقد نقلت وكالة الإعالم الرو�سية عن حممد باركيندو 
اإىل  "عام واحد.. نحن نتطلع  الأمني العام لأوبك قوله: 
من  م�سادر  تقول  الأنباء  وكالت  وح�سب  واحد".  عام 
اأوبك اإنه من املرجح اأن ن�سل اإىل توافق. لن يكون هناك 

قرار. القرار �سيتم تاأجيله حتى جنتمع يف نوفمرب".
�سبيل  اإجراء يتخذ يف  اأول  به ف�سيكون  الإقرار  واإذا مت   
يف  ت�سببت  التي  العاملية،  النفط  تخمة  م�سكلة  معاجلة 
يف  للربميل  دولرا   114 من  النفط  اأ�سعار  انخفا�س 
اأوا�سط عام 2014 اإىل اأقل من 30 دولرا يف اأوائل هذا 

العام.
يرف�س  وال��ذي  املتزمت،  الإي��راين  املوقف  عن  ف�سال   
اأن  بعد  اإل  التجميد،  مو�سوع  يف  النقا�س  اأو  احلديث 
العقوبات  فر�س  قبل  الإنتاجية  قدراتها  اإيران  ت�ستعيد 
فقد  يوميا،  برميل  ماليني   4 والبالغة   ،2012 عام 

اتخذت ليبيا موقفا م�سابها. 
الدول  منظمة  يف  ليبيا  ممثل  اأعلن  ال�سياق،  هذا  يف   
اأن ليبيا لن جتمد  "اأوبك"، حممد عون،  امل�سدرة للنفط 

اإنتاجها من النفط حتى ت�سل اإىل معدلتها ال�سابقة. 

�سرتيت  وول  ل�"�سحيفة  ت�ريحات  يف  ع��ون  واأك��د   
النفط  من  اإنتاجها  �ستوا�سل  طرابل�س  اأن  جورنال"، 
اإىل  وت�سل  ال�سوق،  يف  ح�ستها  ت�ستعيد  حتى  اخل��ام 
معدلت اإنتاجها، البالغة نحو مليون و600 األف برميل 
اأنها  اأكدت  الوطنية للنفط قد  يوميا.   وكانت املوؤ�س�سة 
ت�ستطيع رفع الإنتاج حتى 900 األف برميل يوميا مع 
نهاية العام. وا�ستاأنفت املوؤ�س�سة الوطنية ت�سدير اخلام 
فيما  املا�سي؛  الأ�سبوع  يف  النفطي  الهالل  موانئ  من 
النفط  ا�ستئناف عملية �سخ  اأعلنت �ركات نفطية عدة 
ورا�س  الزويتينة  موانئ  اإىل  ت�سغلها  التي  احلقول  من 

لنوف من جديد.
وت�ساعد  ليبيا  يف  املتدهور  الأم��ن��ي  الو�سع  لكن   
ومعار�سة  وغربيها  ليبيا  ���رق��ي  ب��ني  اخل��الف��ات 
ميلي�سيات يف ال�رق حلكومة طرابل�س �ستزيد من تعقيد 

امل�سهد النفطي الليبي. كما اأن داع�س ل تزال قادرة على 
احلايل  الليبي  الإنتاج  وتخريبها.  املن�ساآت  ا�ستهداف 
تقديرات  ح�سب  يوميا  برميل  األف   300 على  يزيد  ل 
ما  قائد  حفرت  خليفة  اجل��رنال  وي�سيطر  بلومبريغ.  
وهو  املوانئ  بع�س  على  الوطني  ليبيا  جي�س  ي�سمى 
ومما  طرابل�س،  يف  الوطنية  الوحدة  حكومة  يعار�س 
اذهل الأ�سواق هو اأن حفرت قام بت�سليم ادارة املوانئ اىل 
املوؤ�س�سة الوطنية للنفط واملعرتف بها من قبل طرابل�س 
موا�سلة  ال�ركة  و�ستحاول  ليبيا  �رقي  يف  والأحزاب 

النتاج يف احلقول النفطية غربي البالد.
اأوبك  اأع�ساء  فاإن  املتاأزم،  الليبي  الو�سع  عن  ف�سال   
واإي���ران،  وال��ع��راق  وفنزويال  نيجرييا  مثل  الآخ��ري��ن، 
وزي��ادة  النفطي  الإن��ت��اج  زي���ادة  اإىل  كلهم  ي�سعون 
اجلزائر  يف  املجتمعني  اإىل  ر�سالة  وه��ذه  ال�سادرات، 

خالل نهاية الأ�سبوع باأن هذه الدول �سوف ل تقبل اأي 
جتميد لالإنتاج رغم اأنها �ستجني فائدة كبرية من كبح 
�ستهدد  املواقف  هذه  الأ�سعار.  واإنعا�س  الإنتاج  جماح 

احتمالت جناح حمادثات اجلزائر لحقا هذا ال�سهر.
 هناك اعتقاد �سائد يف �سفوف خرباء النفط واملحللني 
للق�ساء  كافيا  يكون  لن  وحده  الإنتاج  جتميد  اأن  وهو 
على التخمة يف ال�سوق.  ويعتقد املنتجون اأنهم اإذا قاموا 
الأ�سعار، ولكن  الإنتاج �سيتم و�سع حد لهبوط  بتجميد 
ح�سب  يف�سل  قد  املخطط  هذا  اأن  هي  القا�سية  احلقيقة 
لن  التجميد  لأن  القت�سادية،  فورب�س  جملة  تقديرات 
يزيل التخمة من ال�سوق النفطية، بل فقط يك�ر احلالة 
العر�س  بني  ال��ت��وازن  ع��ودة  اإىل  ي��وؤدي  ول��ن  القائمة، 
م�ستوياتها  اإىل  النفطية  املداخيل  وع��ودة  والطلب، 

ال�سابقة لرو�سيا ودول اأوبك. 

وكاالت – متابعة

المركزي القطري يبيع سندات حكومية
بـ 549.3 مليار دوالر

 باع م�رف قطر املركزي �سندات حكومية بقيمة 1.975 مليار 
ريال )549.3 مليار دولر( اأم�س يف ثاين طرح ل�سندات حكومية 

يف ال�سوق املحلية هذا العام.
�سنوات  اأجلها ثالث  �سندات  باع  اإنه  بيان    وقال امل�رف يف 
بقيمة 450 مليون ريال وب�سعر ثابت 2.25 % و�سندات اأجلها 
 %  2.75 فائدة  ب�سعر  ريال  مليون   775 بقيمة  �سنوات  خم�س 
وفائدة  ريال  مليون   500 بقيمة  �سنوات  �سبع  اأجلها  و�سندات 
3.25 % و�سندات بقيمة 250 مليون ريال لأجل ع�ر �سنوات 

بفائدة 3.75%.
  ومن جهة اأخرى قال يو�سف اجليدة الرئي�س التنفيذي 
مينح  ال��ذي   - امل��رك��ز  اإن  اأم�����س  للمال  قطر  ملركز 
قوانني  من  ت�ستثنيهم  الأجنبية  لل�ركات  تراخي�س 
العام  جديد  جممع  اإىل  �سينتقل   – املحلية  امللكية 

املقبل ي�سم �ركات اأجنبية وحملية غري مرخ�سة 
من جانبه.

 ومركز قطر للمال هو واحد من �سلطتني ميكن 
 100% بن�سبة  لأجانب  اململوكة  لل�ركات 
وب��دون  قطر.  يف  مظلتهما  حتت  تعمل  اأن 
ال�ركات  ف��اإن  الكيانني  م��ن  تراخي�س 

تقل  ل  حمليا  �ريكا  حتتاج  الأجنبية 
ح�سته عن 51%.

للمال  قطر  م��رك��ز  اإن  اجل��ي��دة  وق���ال   
اإىل   2017 منت�سف  يف  �سينتقل 

م�روع م�سريب قلب الدوحة.
بيان  يف  للمال  قطر  مركز  وق��ال   
»خالفا للم�ساريع املالية الأخرى 

امل��دي��ن��ة  ف�����اإن  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
امل��ال��ي��ة اجل���دي���دة ���س��رتح��ب 
املحلية  ال�����رك��ات  ب��ك��اف��ة 

تقت�ر  ول����ن  وال���دول���ي���ة 
املرخ�س  ال�ركات  على 
قطر  مركز  قبل  م��ن  لها 

للمال«. واأ�ساف املركز 
القطرية  ال��ق��واع��د  اأن 
لن  الأجنبية  للملكية 

تتغري.
 وق��ال اجل��ي��دة اإن 
الن���ت���ق���ال ج��اء 

ل��دع��م ق��ط��ر يف 
ج����ه����وده����ا 
ل����ت����ن����وي����ع 
م�������س���ادر 

ال�����دخ�����ل 
ال��ق��وم��ي 
م����������ن 

خ��الل 

تناف�سية  اأعمال  بيئة  يف  اجلديدة  ال�ركات  تاأ�سي�س  ت�سهيل 
وم�ساعدة ال�ركات املحلية على التو�سع.

 ولدى مركز قطر للمال الذي يقع حاليا يف حي املال باخلليج 
الغربي للدوحة نحو 300 �ركة م�سجلة من بينها بنوك دولية 
مظلة  حتت  ال�ركات  وتعمل  بنك.  ودويت�سه  جروب  �سيتي  مثل 

ال�سلطة التنظيمية مبركز قطر للمال.
  ت�سعى قطر وهى اأكرب م�سدر يف العامل للغاز الطبيعي امل�سال 
وواحدة من اأغنى بلدان العامل وفقا ملعدل دخل الفرد - خف�س 
دولر(  مليون   12.8( ري��ال  مليار   46.5 قيمته  متوقع  عجز 
من  اأخرى  جمالت  لتعزيز  اأي�سا  قطر  و�سعت   .2016 عام  يف 

اقت�سادها لتقلي�س العجز.
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