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حركة األسهم

دايملر األلمانية ال تنوي شراء أستون مارتن

تراجع قيمة أسهم شركة سناب شات
في وول ستريت

اإلسكان السعودية تقيم مشروعًا بـ 26 مليون 
دوالر مع شركة خاصة لوحدات سكنية 

االستثمار الصيني يتوسع في 
ألمانيا وبريطانيا 

 دول آسيوية تضع قيودًا على 
واردات الدواجن األميركية 

قال الرئي���س التنفيذي ل�رشك��ة داميلر الأملانية 
ل�شناع��ة ال�شيارات، ديرت ت�شيت�شه، اإن ال�رشكة ل 
تنوي زيادة ح�شة الأقلية التي متلكها يف �رشكة 
�شناع��ة ال�شيارات الفاخرة الت��ي متنى بخ�شائر 
ال�شحفي��ن  ت�شيت�ش��ه  واأبل��غ  مارت��ن.  اأ�شت��ون 
خ��ال معر�س جني��ف لل�شيارات "كان��ت لدينا 
كل الفر���س لزيادة ح�شتن��ا يف اأ�شتون مارتن. 
نعتق��د اأن��ه بالن�شب��ة ل�رشك��ة بذلك احلج��م فاإن 
ال�شتقالية والإدارة عالي��ة الرتكيز هي و�شفة 
النج��اح، وكان��ت اأ�شتون مارت��ن اأعلن��ت ال�شهر 
املا�شي تكبدها خ�ش��ارة �شنوية للعام ال�شاد�س 
عل��ى الت��وايل، لكنه��ا قال��ت اإن طرازه��ا اجلديد 

دي.ب��ي 11 املزود باإلكرتونيات مر�شيد�س اأدى 
اإىل �شع��ود املبيعات يف نهاية 2016، وتواجه 
العامة الربيطانية الفاخرة فواتري �شخمة، لكي 
ت�شتويف �شياراته��ا الريا�شية قواعد النبعاثات 
اجلدي��دة ما يزي��د من اعتمادها عل��ى ال�رشكات 
الكبرية لتوريد مثل تلك املحركات، ويف 2013 
اأبرم��ت داميل��ر، الت��ي متل��ك العام��ة الفاخ��رة 
مر�شيد�س-بن��ز اتفاق��ا للح�ش��ول عل��ى ح�ش��ة 
5 يف املئ��ة يف اأ�شت��ون مارت��ن مقاب��ل توريد 
املح��ركات واملكون��ات الإلكرتوني��ة، وت�شاع��د 
ال�شفق��ة اأ�شتون مارتن �رشكة �شناعة ال�شيارات 
الفاخرة العاملية الوحيدة غري املرتبطة ب�رشكة 
اأك��رب على توزي��ع تكلفة تطوير �شي��ارات جديدة 

عالية الكفاءة يف ا�شتهاك الوقود

تراجع��ت قيمة اأ�شهم �رشك��ة �شناب، التي متلك 
تطبي��ق التوا�ش��ل الجتماع��ي �شن��اب �ش��ات، 
بن�شب��ة 12 يف املئ��ة ، وذل��ك بع��د اأن �شجل��ت 
ارتفاع��ا حادا يف اأول اأيام طرحها للتداول يف 

وول �شرتيت اخلمي�س املا�شي.
وكان��ت اأ�شه��م ال�رشكة ارتفع��ت بن�شبة 44 يف 
املئة لتنهي تعاماتها عند 24.48 دولرا يف 

اأول اأيام تداولها يف وول �شرتيت.
تعام��ات  خت��ام  يف  الأ�شه��م  قيم��ة  وبلغ��ت 

الثنن املا�شي  23.77 دولرا 
لكن مواق��ف املحللن تباينت ب�ش��اأن م�شتقبل 

ال�رشك��ة وقدرته��ا عل��ى حتقيق النج��اح الذي 
حققت��ه في�شب��وك، وهو ما جعل قيم��ة اأ�شهمها 

ترتاجع.
ون�ش��ح خم�ش��ة م��ن اإجم��ايل �شبع��ة حملل��ن 
يتابع��ون اأ�شه��م �شن��اب امل�شتثمري��ن ب�"بيع" 
ال�شه��م وعدم الإقدام عل��ى �رشائه لهوؤلء الذين 
ل ميتلكون ع��ددا منه بعد، وفق��ا مل�شح اأجرته 

�شبكة بلومربج القت�شادية 
ال�رشك��ة عل��ى  وهن��اك �شك��وك ب�ش��اأن ق��درة 
التو�ش��ع يف قاع��دة م�شتخدميه��ا م��ن ال�شباب 
وكيفي��ة تو�شي��ع نطاق انت�شاره��ا يف الأ�شواق 
العاملية و�شط البيئ��ة عالية التناف�شية ملواقع 

وتطبيقات التوا�شل الجتماعي 

وقع��ت وزارة الإ�ش��كان ال�شعودي��ة عل��ى اتفاق 
�رشاكة قيمته 98 مليون ريال )نحو 26 مليون 
دولر( م��ع �رشك��ة خا�ش��ة لبن��اء 462 وحدة 

�شكنية �رشق العا�شمة الريا�س
وه��ذه اأول �رشاكة عامة خا�ش��ة للوزارة ورمبا 
ت�شبح اأمنوذجا خلطط بناء املنازل يف اململكة 
التي تهدف اإىل تي�شري امتاك املنازل يف الباد 
وتكافح احلكومة لتلبية الطلب على املنازل يف 
ظ��ل النمو ال�ش��كاين وات�شاع قاع��دة ال�شبان يف 
الوق��ت ال��ذي تقل�س فيه اإنفاقه��ا العام ال�شخي 
بعد الهبوط احل��اد يف اأ�شعار النفط منذ 2014 
امل���رشوع  يف   13.63% احلكوم��ة  و�شتمل��ك 
اجلدي��د املق��ام م��ع �رشك��ة التحال��ف العقارية 
املح��دودة التي ت�ش��ارك يف ملكيته��ا جمموعة 

حمد بن حممد ب��ن �شعيدان لا�شتثمار العقاري 
وهوفناني��ان انرتبرايزز الت��ي مقرها الوليات 
املتحدة ويت�شمن امل�رشوع 426 فيا دوبلك�س 
و36 فيا م�شتقلة باأ�شعار ترتاوح ما بن 530 
و590 األ��ف ري��ال )141 و157 األ��ف دولر(. 
وتق��وم �شتودي��و بيت ب��ون الهولندي��ة باأعمال 
الت�شمي��م ونقل��ت وكال��ة رويرتز ع��ن م�شت�شار 
وزارة الإ�ش��كان ناي��ف عب��د املح�ش��ن الر�شي��د 
قوله اإن الوزارة تخط��ط لطرح مناق�شات لبناء 
100 األف وحدة يف 2017 يف اإطار مبادرتها 
لاإ�ش��كان وكان��ت احلكوم��ة قال��ت يف يونيو/
حزيران اإنها ت�شته��دف زيادة ن�شبة ال�شعودين 
املالك��ن ملنازل خم�س نقاط مئوية اإىل 52% 
بحلول 2020 واأعلن��ت خططا جلذب ال�رشكات 
العقاري��ة الأجنبية واملحلي��ة لبناء 1.5 مليون 

وحدة على مدى �شبعة اأو ثمانية اأعوام مقبلة.

حقق��ت ال�شتثم��ارات ال�شيني��ة يف الع��امل، 
اأرقام��ًا  وبريطاني��ا،  اأملاني��ا  يف  وخ�شو�ش��ًا 
قيا�شي��ة عام 2016، اإذ بلغ��ت نحو 200 بليون 
دولر، بارتف��اع ن�شبت��ه نح��و 40 يف املئة مقارنة 
بع��ام 2015، وفق��ًا مل��ا اأظه��رت درا�ش��ة اأ�شدرته��ا 
جمموع��ة »مرييك���س ان��د رودي��وم غ��روب« للبحوث يف 
الحت��اد  دول  ت��زال  ول  اأملاني��ا   يف  ال�شيني��ة  ال�ش��وؤون 
امل�شتثمري��ن  قل��وب  يف  خا�ش��ة  مكان��ة  حتت��ل  الأوروب��ي 
ال�شيني��ن، وتاأت��ي اأملاني��ا يف املرتبة الأوىل يف ه��ذا املجال، 
بف�ش��ل ا�شتحواذ �رشكاتها على اإعج��اب رجال الأعمال ال�شينين.  
وبلغ��ت قيمة ال�رشكات وامل�شاريع التي ا�شرتاها �شينيون يف اأوروبا 
الع��ام املا�ش��ي نح��و 35 بليون ي��ورو، بزي��ادة 77 يف املئ��ة مقارنة 
بع��ام 2015، بلغت ح�شة اأملانيا منه��ا 11 بليون يورو، اأو 31 يف املئة  
واأ�ش��ارت الدرا�شة اإىل اأن »امل�شتثمرين ال�شيني��ن ي�شعرون ب�شغط املناف�شة 
الدولي��ة، وحاجته��م الدائم��ة وال�رشيع��ة اإىل حت�ش��ن وتطوي��ر التكنولوجي��ات 
والعام��ات التي يعملون بها، كما اأنهم يرّك��زون على زيادة راأ�شمالهم وقدراتهم 
املالي��ة ل�رشاء الأف�ش��ل بهدف تعزيز اإنتاجه��م وتنويعه، وفتح اأ�ش��واق جديدة لهم، 
خ�شو�ش��ًا يف ظ��ل معاناة اقت�شاد بادهم من تراج��ع يف النمو، ويف الت�رشيف يف 

اخلارج«. واأ�شافت: »ينعك�س هذا ال�شغط على طرق ال�شتثمار التي يعملون عليها يف 
اأوروبا، اإذ اأظهر رجال الأعمال ال�شينيون العام املا�شي اهتمامات كبرية يف جمال 
���رشاء تكنولوجيات متقدمة، خ�شو�شًا يف ما يتعل��ق بالتو�شيب وحت�شري الب�شائع 
للت�شدي��ر، ويف جمال الطاقة وط��رق ا�شتخداماتها، وجمال النق��ل والت�شليم والبنية 
التحتي��ة، كما يف جم��ال النرتنت وتكنولوجي��ا الت�شالت وو�شائ��ل الت�شلية  ومن 
ك��ربى م�شرتي��ات امل�شتثمرين ال�شينين �رشك��ة »�شوبر�ش��ل« الفنلندية، وهي �رشكة 
»اوناي��ن غيمين��غ«، مببل��غ 6.7 بليبايين��ون ي��ورو، و�رشك��ة �شناع��ة الروبوتات 
الأملاني��ة »ك��وكا« التي ا�شرتته��ا �رشكة »ميدي��ا« ال�شينية اخلا�شة ب���4.4 باين 
ي��ورو، واملط��ار الرلندي لتاأج��ري الطائرات »ليزين��غ فريما افولون« ب���2.3 بليون 
ي��ورو، وم�شن��ع »اإي اإي يف اإنريج��ي« الأملاين حل��رق النفايات ب���1.4 بليون يورو، 
وال�رشك��ة الربيطاني��ة اللكرتوني��ة »�ش��كاي �شكي��ر« ب���1.6 بليون ي��ورو، و�رشكة 
املو�ش��ة الفرن�شية »�شكاي كن« ب�1.3 بليون يورو، وال�رشكة ال�شينمائية الربيطانية 
»اوديون اند يو �شي اإي �شينما« ب�1.1 بليون يورو. ويرّكز رجال الأعمال ال�شينيون 
عل��ى القت�شادات الأوروبية الكبرية مثل اأملاني��ا وبريطانيا بعد مرحلة من الرتكيز 
عل��ى دول جن��وب اأوروب��ا.  ويج��ذب البلدان نح��و ثلث��ي ال�شتثم��ارات ال�شينية يف 
اأوروبا. وعلى الرغم من الت�شويت الربيطاين مل�شلحة اخلروج من الحتاد الأوروبي، 
حتت��ل بريطانيا املرتبة الثانية بعد اأملانيا جله��ة حجم ال�شتثمارات ال�شينية. ويف 
املقاب��ل، ل تزال ال�شتثمارات الأوروبية يف ال�شن حذرة، بل تراجعت قيمتها العام 
املا�شي للمرة الرابعة على التوايل اإىل 8 باين يورو. وحلظت الدرا�شة وجود اأ�شباب 

عديدة لذلك، منها تراجع النمو يف ال�شن، وتقّل�س هام�س الربح.

فر�ش��ت كوري��ا اجلنوبية واليابان وتايوان وهونغ كون��غ قيوداً على ورادات 
الدواج��ن الأمريكي��ة، وفق��ًا ملا اأعلن��ت حكومة كوري��ا اجلنوبي��ة وجمموعة 
جتاري��ة اأمريكي��ة، بعدم��ا اكت�شفت الولي��ات املتحدة حال��ة الإ�شابة الأوىل 
باإنفلون��زا الطي��ور خال الع��ام احلايل يف مزرع��ة دجاج جتاري��ة، واأ�شارت 
وزارة الزراعة الكورية، اإىل اأن احلكومة »�شتفر�س حظراً على واردات الدواجن 
والبي���س الأمريكية، بعدم��ا تاأكدت الأحد املا�شي حال��ة اإ�شابة ب� »فريو�س 
اإت���س7«، امل�شب��ب لإنفلون��زا الطي��ور يف مزرع��ة للدجاج يف ولي��ة تيني�شي.  
وق��ال رئي�س جمل�س �ش��ادرات الدواجن والبي�س الأمريكي��ة جيم�س �شومر، 
اإن اليابان وتايوان  �شتحظران ا�شترياد الدواجن من الولية الأمريكية، بينما 
�شتفر���س هون��غ كونغ قيوداً على ال��واردات من تيني�ش��ي  ، و�شتقل�س القيود 
ق��درة �رشكات الدج��اج الأمريكية الكب��رية، مثل »تاي�شون ف��ودز« و »بلغرمي 
براي��د« عل��ى ت�شدير الدواج��ن.  وتتعاقد مزرع��ة تيني�شي الت��ي ُر�شدت فيها 
حال��ة الإ�شاب��ة على بيع طيور ل�رشكة  تاي�شون  ولفتت النظر اإىل اأن الدواجن 
احلي��ة والبي�س »تخ�شع للحظر بينما ل يزال ممكنًا ا�شترياد منتجات البي�س 
ة باحل��رارة«.  وت�شتورد كوريا اجلنوبي��ة، رابع اأكرب  وحل��وم الدج��اج املعاجلجَ
اقت�ش��اد يف اآ�شي��ا، البي���س م��ن الولي��ات املتحدة، حي��ث ت�شبب اأ�ش��واأ تف�س 
لإنفلون��زا الطي��ور يف تقلي�س اإم��دادات البي�س. وا�شت��وردت 1049 طنًا من 

البي�س الأمريكي خال العام احلايل.

الدوالر يرتفع والذهب يسجل هبوطًا إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع 

ا�شتقر الدولر مقابل �شلة من العمات يف التعامات 
مرتفعة  م�شتويات  دون  ليبقى  املبكرة   الأوروب��ي��ة 
الثاين  وكانون  )دي�شمرب(  الأول  كانون  يف  �شجلها 
)يناير( املا�شين، بعد اأ�شبوعن من زيادة التوقعات 

برفع اأ�شعار الفائدة الأمريكية خال ال�شهر اجلاري 
الكربى،  الع�رش  ال���دول  جمموعة  عمات  ب��ن  وم��ن 
الإ�شرتليني  اجلنيه  على  الأك��رب  التحركات  �ُشجلت 
الحتياط  جمل�س  اجتماع  بعد  ال�شرتايل،  وال��دولر 
معظم  تتا�شى  اأن  قبل  العملتان  وارتفعت  ال�شرتايل، 
مكا�شبهما مع بدء التعامات الأوروبية. ولكن الدولر 
�شّجل اأداًء �شعيفًا يف مقابل عمات اأخرى ليف�شل يف 
 112 اأو  لليورو،  دولر   1.05 عن  يقل  م�شتوى  ك�رش 

ينًا للدولر.

اإىل  املئة  يف   0.1 من  اأق��ل  ال��دولر  موؤ�رش  وارتفع   
101.70، كما �شعد اأمام اجلنيه الإ�شرتليني 0.2 يف 
عند  ا�شتقر  بينما  للجنيه،  دولر   1.2211 اإىل  املئة 

113.94 ينًا و1.0580 دولر لليورو 
وجذبت تعليقات اأدىل بها بيرت نافارو، م�شت�شار ترامب 
التجاري، النتباه اإىل املخاوف ب�شاأن �شيا�شات البيت 
الأبي�س جتاه التجارة والدولر، يف الوقت الذي ي�شتعد 
فيه امل�شوؤولون لجتماع جمموعة الع�رشين املقرر يف 

وقت لحق من ال�شهر اجلاري . 
وقال نافارو اإن العجز التجاري الأمريكي مع اأملانيا، 
الق�شايا  اأ�شعب  »اأح���د  دولر،  بليون   65 البالغ 
التجارية، وهناك حاجة اإىل مناق�شات ثنائية خلف�س 

العجز خارج نطاق قيود الحتاد الأوروبي«. وكان
من  باأقل  امل�شعر  اليورو  اإن  ال�شابق  يف  قال  نافارو 
ح�شاب  على  ميزة  اأملانيا  مينح  احلقيقية  قيمته 

�رشكائها التجارين  
الن��قد  م��ن  ال�ش��ن  احتياطات  ارتفعت  ذل��ك  اإىل 
يف  الأوىل  للمرة  متوقع  غري  نحو  على  الأج���نبي 
متجاوزة  املا�شي،  )فرباير(  �شباط  يف  اأ�شهر  ثمانية 
ثاثة تريليونات دولر، يف الوقت الذي �شاهمت فيه 
تعزيز  يف  ال��دولر  وتراجع  �شارمة  تنظيمية  حملة 

تدفقات راأ�س املال.
وزادت الحتياطات 6.92 باين دولر خال �شباط 
زيادة  اأول  يف  دولر،  تريليونات  اإىل3.005  لت�شل 
2016، مقارنة بانخفا�س بلغ  منذ حزيران )يونيو( 
12.3 بليون دولر يف كانون الثاين )يناير(، لت�شجل 

2.998 تريليون دولر.
اآراءه��م  »روي���رتز«  وكالة  ا�شتطلعت  خ��رباء  وتوقع 
25 بليون دولر  الأجنبي  النقد  انخفا�س احتياطات 
ال�شن  و���ش��ددت  �شباط.  يف  تريليون   2.973 اإىل 

الباد  خارج  اإىل  املال  راأ�س  بنقل  املتعلقة  القواعد 
لدعم  ت�شعى فيه  الذي  الوقت  الأخرية، يف  الأ�شهر  يف 

اليوان ووقف تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي.
من  دولر  بليون   320 نحو  ال�شن  وا�شتهلكت 
على  هبط  اليوان  ولكن  املا�شي،  العام  الحتياطات 
لي�شجل  الدولر  مقابل  املئة  يف   6.6 ذلك  من  الرغم 
النخفا�س ال�شنوي الأكرب منذ العام 1994. وا�شتقر 
اليوان يف الأ�شابيع الأخرية مع انح�شار زخم ارتفاع 
يف  املئة  يف   0.2 ال�شينية  العملة  وربحت  ال��دولر، 
�شباط، وارتفعت 0.8 يف املئة منذ بداية العام احلايل.
الأمريكية  الفائدة  اأ�شعار  بزيادة  التوقعات  ولكن 
واملقرر النظر فيها يف وقت مبكر من الأ�شبوع املقبل، 
اأذكت املخاوف باأن اليوان قد يتعر�س اىل �شغوط من 

جديد.
توترات  فتيل  اليوان  قيمة  احتمال خف�س  ي�شعل  وقد 

ترامب.  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  مع  جتارية 
 74.376 اإىل  الذهب  من  ال�شن  احتياطات  وزادت 
بليون   71.292 م��ن  �شباط  نهاية  دولر  بليون 
بيانات  اأظهرت  ما  وفق  الثاين،  كانون  نهاية  دولر 
ن�رشها »بنك ال�شعب ال�شيني« )املركزي( على موقعه 

الإلكرتوين.
ثاثة  يف  م�شتوياته  اأدنى  اإىل  الذهب  هبط  ذلك،  اإىل 
اأ�شابيع بفعل التوقعات برفع اأ�شعار الفائدة الأمريكية 
التحركات ظلت حمدودة  ولكن  اجلاري،  ال�شهر  خال 
اأن  املقرر  من  اأمريكية  بيانات  الأ���ش��واق  ترقب  مع 
املوؤ�رشات  من  ومزيد  احلايل،  الأ�شبوع  خال  ت�شدر 
على اخلطط القت�شادية لإدارة ترامب. وهبط املعدن 
مع  الأخ��رية  ال�شت  اجلل�شات  من  خم�س  يف  الأ�شفر 
قدمًا  الحتياط  جمل�س  مي�شي  باأن  التوقعات  زيادة 

نحو رفع اأ�شعار الفائدة خال ال�شهر اجلاري.

التعامات  يف  املئة  يف   0.2 الذهب  �شعر  وانخف�س 
الفورية اإىل 1223.73 دولراً لاأوقية، بعدما لم�س 
عند  �شباط   15 منذ  م�شتوياته  اأدنى  �شابق  وقت  يف 
الأمريكية  العقود  1222.29 دولراً، كما تراجع يف 
اإىل  دولر   1.80 )اأب��ري��ل(  ني�شان  ت�شليم  الآج��ل��ة 

1223.70 دولراً.
 17.70 اإىل  املئة  يف   0.5 الف�شة  �شعر  وانخف�س 
دولراً، والباتن 0.2 يف املئة اإىل 972.80 دولراً، 

والباديوم 0.2 يف املئة اإىل 769.45 دولراً.
 ووا�شلت الأ�شهم الأوروبية خ�شائرها اأم�س مع اإعان 
نتائج �رشكات فت�رشرت اأ�شهم »اأغريكو« و »كازينو« 
ال�رشكتن.  التي ت�شدرت قائمة اخلا�رشين من نتائج 
0.2 يف  الأوروبي   »600 وانخف�س موؤ�رش »�شتوك�س 
املئة متجهًا نحو ت�شجيل خ�شائر للجل�شة الرابعة على 

التوايل

  أسعار النفط تستقر في انتظار بيانات 
المخزونات األميركية 

ا�شتق��رت اأ�شعار النفط م��ن دون ت�شجيل تغري يذك��ر ليجرى تداوله يف 
نط��اق �شي��ق يف ح��ن ميحو القلق م��ن تزاي��د اإنتاج النف��ط ال�شخري 
الأمريك��ي الأث��ر الإيجابي لتخفي�ش��ات الإنتاج الت��ي تنفذها »اأوبك« 
ودول منتج��ة خارجها. ويبحث امل�شتثم��رون عن اجتاه وا�شح لل�شوق 
من بيان��ات املخزونات الأمريكية املرتقب��ة وتعليقات كبار م�شوؤويل 

قطاع النفط.
وانخف���س خ��ام القيا���س العاملي مزي��ج »برن��ت« ثاثة �شنت��ات اإىل 
55.98 دولراً للربمي��ل. ومل ي�شج��ل خ��ام غرب تك�شا���س الأمريكي 
الو�شي��ط تغرياً يذكر لي�شتقر عند 53.20 دولراً للربميل. وظلت اأ�شعار 
النف��ط تتحرك يف نطاق �شيق يبلغ ثاثة دولرات منذ �شباط )فرباير( 
عاج��زة ع��ن الرتف��اع، بعدما نفذت »اأوب��ك« اأول خف���س لاإنتاج يف 
ثماين �شنوات على نحو �شكل م�شتوى عاليًا من اللتزام مل يكن متوقعًا.
لك��ن زي��ادة حتمي��ة يف اأن�شط��ة احلف��ر للتنقيب ع��ن النف��ط ال�شخري 
الأمريك��ي تكب��ح اأي زيادة بعدما ارتفع خام غ��رب تك�شا�س الأمريكي 
الو�شيط ف��وق م�شتوى 50 دولراً للربميل يف كان��ون الأول )دي�شمرب( 
عق��ب اإب��رام »اأوبك« لاتفاق ال��ذي �شمل اأي�شًا ع��دداً من املنتجن من 
خ��ارج املنظم��ة مثل رو�شي��ا. وتوقعت وكال��ة الطاق��ة الدولية زيادة 
اإنتاج النفط ال�شخري الأمريكي بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول 
2022، موؤكدة اأنه �شيقفز حتى اإذا ظلت الأ�شعار تدور حول 60 دولراً 
للربمي��ل. واأ�شافت الوكالة اأن زيادة الأ�شع��ار اإىل 80 دولراً للربميل 
ق��د تعجل بنم��و اإنتاج النف��ط ال�شخري مبق��دار ثاثة ماي��ن برميل 

يوميًا بحلول 2022.
ويق��ول حملل��ون ان ال�شوق ق��د تتلقى اإ�ش��ارات من بيانات 

م��ن املقرر �شدورها خ��ال الأ�شبوع احلايل، مبا يف ذلك 
خمزونات النفط الأمريكية التي كان مقرراً اأن ي�شدرها 

معهد البرتول الأمريكي يف وقت لحق اأم�س وبيانات 
اإدارة معلوم��ات الطاق��ة الأمريكي��ة الت��ي ت�ش��در 

الي��وم الأربعاء، بالإ�شاف��ة اإىل بيانات الواردات 
وال�شادرات ال�شينية املنتظر �شدورها.

خمزون��ات  ترتف��ع  اأن  املتوق��ع  م��ن  وكان 
النف��ط الأمريكي��ة لاأ�شب��وع التا�ش��ع على 

لتبل��غ م�شت��وى قيا�شي��ًا وفق��ًا   الت��وايل 
ويجتم��ع م�شوؤول��ون من ���رشكات نفط 

ك��ربى ووزراء طاق��ة م��ن دول بينها 
جان��ب  اإىل  ورو�شي��ا  ال�شعودي��ة 

مث��ل  اآخري��ن  كب��ار  م�شوؤول��ن 
الأم��ن العام ل��� »اأوبك« حممد 

باركيندو يف هيو�شنت خال 
الأ�شب��وع احلايل يف موؤمتر 

ويحر���س  »�شرياوي��ك« 
اأي  عل��ى  املراقب��ون 

ت�ش��ري  ق��د  تعليق��ات 
كان��ت  اإذا  م��ا  اإىل 

�شتم��دد  »اأوب��ك« 
اتف��اق خف���س 

اإنتاج النفط .
وقال وزير 

الطاق��ة الرو�شي األ�شكندر نوفاك انه من ال�شابق لأوانه اأن يناق�س كبار 
م�ش��دري النفط يف العامل متديد اتفاقهم التاريخي خلف�س الإنتاج ملا 

بعد حزيران )يونيو( 
وكان منتج��ون من خ��ارج »اأوبك« مثل رو�شي��ا وكازاخ�شتان ان�شموا 
اإىل تخفي�شات الإنتاج التي تقودها املنظمة والتي رفعت اأ�شعار النفط 
العاملية اأكرث من ع�رشة يف املئة منذ ت�رشين الثاين )نوفمرب(. وينتهي 

اأجل التفاق يف حزيران 
وق��ال نوف��اك ل�شحافين خ��ال موؤمت��ر »اأ�شب��وع �ش��ريا للطاقة« يف 
هيو�شت��ون عا�شم��ة �شناعة الطاقة بالوليات املتح��دة: »من ال�شابق 

لأوانه احلديث عن متديد التفاق« 
ووافق��ت رو�شيا على خف�س اإنتاجه��ا 300 األف برميل يوميًا مبوجب 
التف��اق و�شتحق��ق ذلك اله��دف بنهاية ني�ش��ان )اأبريل( وف��ق ما قال 
نوف��اك ال��ذي اأو�ش��ح اأن رو�شيا طبق��ت ن�شف ذلك املق��دار حتى الآن. 
وق��ال ان رو�شي��ا تتوق��ع ان تظل اأ�شع��ار النفط يف ح��دود 55 اإىل 60 
دولراً للربمي��ل يف 2017. وقال نوفاك ان هناك الكثري من »الفر�س 
غ��ري امل�شتغل��ة« للتع��اون يف جم��الت الطاقة بن رو�شي��ا والوليات 

املتحدة.
وق��ال املدير التنفيذي لوكالة الطاق��ة الدولية فاحت بريول ان �شناعة 
النف��ط العاملية حتتاج اإىل زي��ادة ال�شتثمار 20 يف املئة خال العام 
احل��ايل مقارنة بالعام املا�شي لتلبية من��و الطلب العاملي على اخلام 

وتعوي�س الرتاجعات
الطبيعي��ة لإنت��اج الآبار. وكان ب��ريول يتحدث خال موؤمت��ر »اأ�شبوع 

�شريا للطاقة« يف هيو�شتون بالوليات املتحدة
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