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حركة األسهم

فرنسا تعتزم إغالق بعض مفاعالتها النووية

بقيادة روسيا .. السعودية تبني جسورًا 
مع دول من خارج أوبك

الدوالر يتراجع قبيل اجتماع لمجلس 
االحتياط الفيديرالي 

المغرب قد يتضرر من الخالف بين دول  خطة إنقاذ اقتصادية في األردن 
الخليج وقطر

قال وزير �لبيئة و�لطاقة �لفرن�سي نيكوال �أولو، 
مفاعالتها  بع�ض  �إغالق  تعتزم  �حلكومة  �إن 
فرن�سا  كهرباء  �رشكة  تديرها  �لتي  �لنووية 
�لتي ت�سارك بها  �لن�سبة  )�إي.دي.�إف(، لتقليل 
يف  �لكهربائية  �لطاقة  توليد  يف  �ملفاعالت 

�لبالد.
للبيئة  قمة  خالل  لل�سحفيني،  �أولو  و�أ�ساف 
�ل�سناعية  �ل�سبع  �ل��دول  جمموعة  تعقدها 
من  �إن  �الإيطالية،  بولونيا  مدينة  يف  �لكربى 

�ل�سابق الأو�نه �حلديث بالتف�سيل عن �خلطوة 
توليد  يف  �لنووية  �لطاقة  م�ساهمة  لتقليل 
 50 �إىل  باملئة   75 من  فرن�سا  يف  �لكهرباء 
�ملفاعالت  بع�ض  �سنغلق    : وق��ال    ، باملئة 

�لنووية ولن تكون خطوة رمزية فح�سب 
 2.2 بن�سبة  �إي.دي.�إف  �أ�سهم  و�نخف�ست 

باملئة عقب ت�رشيحات �أولو 
�إمكانية فر�ض �رشيبة على  ولدى �سوؤ�له عن 
فرن�سا  تفر�ض  �أولو:   قال  �لكربون  �نبعاثات 
�رشيبة بالفعل على �لكربون ونقوم بزيادتها 

كل عام.

ت�س��ارك �ل�سعودي��ة يف معر���ض �إك�سبو 2017 
�لكاز�خ�ستاني��ة  �لعا�سم��ة  يف  �فُتت��ح  �ل��ذي 
�أ�ستان��ة بعن��و�ن "طاقة �مُل�ستقب��ل"، من خالل 
جن��اٍح ُت�رشف عليه مدينة �مللك عبد�هلل للطاقة 
�لذرية و�ملتج��ددة، بالتعاون مع جمموعٍة من 
�جلهات �حلكومي��ة و�رشكات �لقط��اع �خلا�ض 
ذ�ت �لعالق��ة مبج��االت �لطاق��ة، وت�ستمر ملدة 
ثالث��ة �أ�سه��ر ، و�فتتح وزير �لطاق��ة و�ل�سناعة 
و�ل��روة �ملعدني��ة، رئي�ض جمل���ض �إد�رة مدينة 
و�ملتج��ددة  �لذري��ة  للطاق��ة  عب��د�هلل  �ملل��ك 
�ملهند���ض خال��د ب��ن عبد�لعزيز �لفال��ح جناح 
�لرو�س��ي  �لطاق��ة  وزي��ر  بح�س��ور  �ململك��ة، 
�ألك�سن��در ن��و�ك، ونائ��ب رئي���ض جمل���ض �إد�رة 
�ل�رشكة �لوطني��ة ال�ست�سافة معر�ض "�إك�سبو-
2017م" �إيربول �سورمانوف، و�سفري �ململكة 
�لعن��زي، و�لرئي���ض  ل��دى كاز�خ�ست��ان ظاف��ر 
�لتنفي��ذي لقط��اع �لعملي��ات يف مدين��ة �مللك 
عب��د�هلل للطاق��ة �لذري��ة و�ملتج��ددة، مفو���ض 

�ململك��ة ل��دى معر���ض �إك�سبو ��ستان��ة 2017 
�ملهند���ض �أحم��د �ل�سدح��ان وجمع م��ن روؤ�ساء 

جمال�ض �رشكات �لطاقة �ل�سعودية
وع��ربرّ وزي��ر �لطاقة �ملهند�ض خال��د �لفالح عن 
�سعادته مب�ساركة �ململكة يف هذ� �حلدث �لدويل 
�ملهم، �لذي ت�سارك فيه 115 دولة، �إ�سافة �إىل 
18 جه��ة ومنظمة دولية، موؤك��ًد� �أن م�ساركة 
موقعه��ا  م��ن  تنطل��ق  �ملعر���ض  يف  �ململك��ة 
�مل�ست��وى  �لطاق��ة عل��ى  �لري��ادي يف جم��ال 
�لعامل��ي، وتعك���ض توجهه��ا �مل�ستقبل��ي نح��و 
تطوي��ر و��ستخد�م �لطاق��ة �مل�ستد�مة، يف �سوء 
روؤي��ة �ململك��ة 2030، وبر�جمه��ا �لتنفيذي��ة 
مب��ا فيها برنامج �لتحول �لوطني 2020، كما 
ته��دف �إىل تبادل �خلرب�ت و�ملع��ارف وتوطيد 
�لعالق��ات، يف جم��ال �لطاقة، يف �إط��اٍر دويل، 
ف�ساًل عن تعزي��ز �لعالقات �لثنائية �لتي تربط 

�لبلدين �ل�سقيقني �ململكة وكاز�خ�ستان
و�أو�سح �أن م�ساركة �ململكة يف �ملعر�ض تاأتي 
لتربز �خلطط و�مل�رشوع��ات �لتنموية �لطموحة 

�لتي �نطلقت يف �ململكة يف جماالت �لطاقة.

هب��ط �لدوالر   قبل �لق��ر�ر �ملرتقب غد�ً ملجل�ض 
�الحتي��اط �لفيدي��ر�يل يف �ساأن �أ�سع��ار �لفائدة 
عل��ى  �ل�سغ��وط  جت��ددت  بينم��ا  �الأمريكي��ة، 
�جلني��ه �ال�سرتليني بعدما هبط نحو �سْنتني �إثر 
�النتخاب��ات �لتي �أدخلت ثاين �أكرب �قت�ساد يف 
�أوروب��ا يف فو�سى �سيا�سي��ة ، وت�سود �الأ�سبوع 
�سل�سلة من �جتماعات �لبنوك �ملركزية وجهود 
رئي�س��ة �لوزر�ء �لربيطانية ترييز� ماي لت�سكيل 
حكوم��ة بعد خ�سارتها للغالبية. و�سجل �لدوالر 
110.21 ي��ن، بعدم��ا  �نخفا�س��ًا طفيف��ًا �إىل 

تر�جع م��ن �أعل��ى م�ستوياته يف �أ�سب��وع، �لذي 
�سجله نهاية �الأ�سبوع �ملا�سي عند 110.815 
�لعمل��ة  �نخف�س��ت  �لي��ورو،  مقاب��ل  ي��ن. ويف 
�الأمريكية 0.25 يف �ملئة �إىل 1.1222 دوالر 
مقارنة باأعلى م�ستوياته��ا يف 7 �أ�سهر �لبالغة 
1.1285 دوالر �أو�ئ��ل �ل�سه��ر �جل��اري. وبعد 
ت�سجيله م�ست��وى مرتفعًا بلغ 1.2769 دوالر، 
�نخف�ض �ال�سرتليني �إىل 1.2725 دوالر، لكنه 
ال ي��ز�ل مرتفعًا نحو �سن��ت عن �أدنى م�ستوياته 
نهاي��ة �الأ�سب��وع �ملا�س��ي و�لبال��غ 1.2636 
دوالر. ويف مقابل �ليورو، �نخف�ض �ال�سرتليني 

88.15 بن�ض. �إىل  0.3 يف �ملئة 

�لعقب��ة  منطق��ة  �سلط��ة  رئي���ض  �أعل��ن 
�القت�سادي��ة �ل�ساب��ق يف �الأردن ح�سن��ي 
�أب��و غي��د�، �أن �لو�س��ع �القت�س��ادي �أ�سب��ح 
�ل�سغ��ل �ل�ساغ��ل للمو�ط��ن �الأردين، خ�سو�س��ًا 
يف ظ��ل �لظ��روف �ل�سعبة �لتي مت��ر بها �ملنطقة 

عمومًا و�الأردن خ�سو�سًا.
 و�أ�س��اف يف حديث  �سحف��ي �أن »�مللك عبد�هلل �لثاين 
ق��اد توجه��ًا لدمج �حل��ر�ك �حلكومي بالقط��اع �خلا�ض 
الإنعا���ض �القت�ساد وتعزيزه، و�لذي �أثم��ر عن �سدور خطة 
�لتي�سري �القت�س��ادي لل�سنو�ت �خلم�ض �ملقبل��ة، و�لتي �أقرتها 
�حلكوم��ة �أخ��ري�ً بهدف تن�سي��ط �القت�ساد �لوطن��ي، و�لتي طلب 
فيه��ا �ملل��ك من �جلميع و�س��ع كل �الإمكان��ات الإجناحها وحتقيق 
�أهد�فه��ا ليتمكن �الأردن من �لو�سول �إىل �قت�س��اد قوي ومنيع �أمام 

�لتحديات �الإقليمية و�لدولية 
و�أك��د �أن »�خلط��ة ت�سم��ل 19 جمااًل وقطاع��ًا �إ�سالحيًا م��ن خالل حتديد 
95 �إجر�ًء مرتبطًا باالإ�سالحات �القت�سادية و85 م�رشوعًا حكوميًا بكلفة 
ت�س��ل �إىل نح��و 7 باليني دينار )9.8 بليون دوالر(، وت�سلط �خلطة �ل�سوء على 

10 باليني دينار  27 فر�سة ��ستثمارية للقطاع �خلا�ض بنحو 
ولف��ت �أبو غي��د� �إىل �أن »�إقر�ر هذه �خلطة يعد خطوة عل��ى �لطريق �ل�سحيح، ويجب 
�لنظ��ر �إليه��ا على �أنه��ا خطة �إنقاذ ال تن�سي��ط، فالو�سع يحت��اج �إىل �أكر من حو�فز، 

�إذ �سبقتن��ا دول كب��رية وغنية، منها �لواليات �ملتحدة ع��ام 2008 و�ل�سعودية عام 
2016«. و�أ�س��ار �إىل �أن »�ملق�سود بكلم��ة �إنقاذ هو �حلاجة �إىل قر�ر�ت و�سيا�سات 
و�إج��ر�ء�ت فوري��ة ي�سعر بها �ملو�ط��ن و�مل�ستثمر على �ملدى �لق�س��ري«، الفتًا �إىل �أن 
»خط��ة �حلو�ف��ز تغط��ي �لقطاعات �ملهمة كاف��ة، معت��رب�ً �أن »قط��اع �الإن�ساء�ت من 
�أه��م �لقطاع��ات �لتي ت�ساه��م يف �إنعا�ض �القت�ساد، �إذ ي�ساه��م يف ت�سغيل �لعديد من 

�لقطاعات يف �سكل مبا�رش وغري مبا�رش«. 
و�أو�س��ح �أن »روؤو���ض �الأم��و�ل �الأردنية �ملجم��دة �أو تلك �لتي ت�ستثم��ر خارج �الأردن 
تق��در بباليني �ل��دوالر�ت، خالفًا لالأمو�ل �لت��ي ت�ستثمر د�خ��ل �الأردن«، م�سدد�ً على 
�أن  معظ��م �أ�سح��اب روؤو�ض �الأمو�ل ي�سكون من م�س��اكل يف �الأنظمة و�لقو�نني تعيق 
�ال�ستثم��ار�ت �أو توؤخرها �أو ال ت�سجعها، لذلك نر�هم يتوجهون �إىل دول �أخرى ترحب 
به��م وتت�سابق عل��ى ��ستقطاب روؤو���ض �أمو�لهم وتقدم كل �لت�سهي��الت �لتي يحلمون 

فيها يف بالدهم 
وز�د �أن »عملي��ة تن�سيط �القت�ساد �لوطني تتطلب �لعمل على ��ستقطاب �ال�ستثمار�ت 
يف �أ�سكاله��ا كاف��ة، وتفعي��ل جمموع��ة م��ن �لت�رشيع��ات و�لقو�ن��ني �ل�رشورية ذ�ت 
�الأولوي��ة لتح�سني بيئة �الأعم��ال وتعديل �لت�رشيعات �ل�سارية �لت��ي يحتاجها تنفيذ 
�خلط��ة من دون معوق��ات ت�رشيعية للم�ساهمة يف عملية تنمي��ة حقيقية وم�ستد�مة، 

ويف جذب �ال�ستثمار�ت ال �إبعادها 
و�أو�س��ح �أن  منطق��ة �لعقب��ة �القت�سادية م��رت بتجرب��ة ��ستقطاب روؤو���ض �الأمو�ل 
�الأردني��ة، وجنحن��ا �إىل حد معني حينها حتى فاجاأتنا �الأزم��ة �القت�سادية �لعاملية 
ع��ام 2008 - 2009«، الفت��ًا �إىل �أن »عملي��ة ��ستقطاب �مل�ستثمري��ن كانت مبنية 
عل��ى �ملنطق �لذي يق��ول �إذ� مل نقنع روؤو�ض �الأمو�ل �ملحلي��ة باال�ستثمار يف �لعقبة 

كيف تقنع روؤو�ض �الأمو�ل �الأجنبية باال�ستثمار فيها؟«.

�أعرب �ملغرب عن �أ�سفه �ل�سديد للتطور �ل�سلبي لالأزمة �لتي تفجرت �أخري�ً بني 
ع��دد من �لدول �لعربية و�خلليجية ودولة قطر، وقطع �لعالقات �لديبلوما�سية 
و�القت�سادي��ة و�لتجاري��ة، عل��ى خلفية �تهام��ات بدعم �لدوح��ة جمموعات 

�إ�سالمية متطرفة وعدم �لوفاء بالتز�مات �إقليمية خليجية �سابقة.
و�أعلن��ت �ململك��ة يف بيان �سادر عن وز�رة �خلارجي��ة و�لتعاون �لدويل �أنها 
يف ه��ذه �ملرحلة من �الأزمة »تف�سل حياد�ً بناء ال ميكن �أن ي�سعها يف خانة 
�ملالحظة �ل�سلبية ملنزلق مقلق بني دول �سقيقة«. و�إذ� �أبدت �الأطر�ف �لرغبة، 
فاإن �ملغرب م�ستعد لبذل م�ساع حميدة من �أجل ت�سجيع حو�ر �رشيح و�سامل 
عل��ى �أ�سا�ض ع��دم �لتدخل يف �ل�س��وؤون �لد�خلي��ة، وحماربة �لتط��رف �لديني 
و�لو�س��وح يف �ملو�قف و�لوفاء بااللتز�مات. ويرتبط �ملغرب باآفاق للتعاون 
ع يف �لريا�ض عام 2012، وي�سمل  �ال�سرت�تيجي مع دول جمل�ض �لتعاون موقرّ
جماالت �لتعاون �ل�سيا�سي و�القت�سادي و�ال�ستثماري و�لتجاري و�ل�سياحي 
و�الأمن��ي و�لثق��ايف و�لعلم��ي وغريه��ا. وه��ذ� �أول موقف ر�سمي من��ذ �ندالع 
�الأزم��ة ب��ني �الأ�سقاء قب��ل نحو ع���رشة �أيام، وتق��رتح �لرباط نف�سه��ا و�سيطًا 
�إيجابي��ًا حلل �مل�سكلة بني دول �خلليج،  حتى يبقى جمل�ض �لتعاون �خلليجي 
منوذجًا للتع��اون �الإقليمي، وحمركًا للعمل �لعربي �مل�سرتك ، وجاء يف بيان 
�خلارجية �ملغربية »بالنظر �إىل �لرو�بط �ل�سخ�سية �ملتينة و�الأخوة �ل�سادقة 

و�لتقدير �ملتبادل بني �مللك حممد �ل�ساد�ض و�أ�سقائه .

عزلة قطر تسرع التحول نحو سوق عالمية فورية للوقود

م��ن �ساأن �لعزل��ة �لتي فر�سته��ا دول عربية على قطر، 
تعزيز موق��ف ���رشكات �ملر�فق �لياباني��ة �لتي جتري 
مباحث��ات ملر�جع��ة عق��ود �لغ��از �لطويل��ة �الأج��ل مع 
�أك��رب م�س��در للغ��از �لطبيع��ي �مل�سيرّل يف �لع��امل، وهو 
�أم��ر يرجح �أن ي�رشع وترية �لتحول �سوب �سوق عاملية 

للوقود تكون �لتعامالت فيها �أكر �نفتاحًا 
و�إذ� جنح��ت �لياب��ان يف تنفي��ذ �إر�دته��ا يف �ملر�جعة 
�لدوري��ة للعق��ود، ف�سيك��ون عليه��ا كاأكرب م�س��رت للغاز 
�لطبيع��ي �مل�سيرّل يف �لعامل ��ستري�د مزيد من �الإمد�د�ت 
�لفورية من منتجني مث��ل �لواليات �ملتحدة يف خطوة 
�أخرى تبعدها من �التفاقات �جلامدة �لتي ي�سل �أجلها 

�إىل ع�رش�ت �ل�سنني �سوب �سوق فورية �أكر ن�ساطًا 

ويبق��ى على �ملحك بالن�سبة لقط��ر 7.2 مليون طن من 
�لغ��از �لطبيعي �مل�سيرّل �سنويًا و�ملباع يف عقود ينتهي 
�أجلها ع��ام 2021. ويذهب معظم �لغاز �لبالغة قيمته 
2.8 بلي��ون دوالر �سنوي��ًا �إىل »جري�« �ليابانية، وهي 
م���رشوع م�س��رتك ب��ني »طوكي��و �إلكرتي��ك« و »ت�سوب��و 
�إلكرتي��ك«، وه��ي �أك��رب م�س��رت منف��رد للغ��از �لطبيعي 

�مل�سيرّل يف �لعامل.
��ل  وق��ال ��ست�س��اري يف عق��ود �لغ��از �لطبيع��ي �مل�سيرّ
طلب ع��دم ن�رش ��سمه نظ��ر�ً �إىل ح�سا�سي��ة �ملفاو�سات 
�جلاري��ة »من��ذ �أن ن�س��اأت �الأزم��ة و�لياباني��ون عل��ى 
ثق��ة باأنه��م لن يج��ددو� كل �لعق��ود و�سي�سغطون بقوة 
بالغ��ة للح�سول عل��ى �رشوط �أك��ر مرون��ة«. و�سيمثل 
كل م��ن قطر و�لياب��ان، كبائع وم�س��رت، نحو ثلث كمية 
قدره��ا 300 ملي��ون طن �سيج��ري �سحنها ه��ذ� �لعام 

عل��ى م��ن 500 ناقلة. وم��ن �ملوؤك��د �أن �أي تغيري يف 
كيفية ت��د�ول هذه �لكمي��ة بينهما �سي��وؤدي �إىل �سدمة 
يف �لقط��اع �لذي تو�ج��ه فيه �ملمار�س��ات �لقائمة منذ 
�ل�سبعينات حتديات بالفع��ل. ومياثل �ملوقف ب�سكل �أو 
باآخ��ر ما حدث يف �أوروبا بني عامي 2008 و2014، 
ح��ني �أقدمت ���رشكات �ملر�ف��ق �الأوروبية عل��ى �إعادة 
�لتفاو���ض عل��ى ���رشوط ���رش�ء �لغ��از يف خ�س��م �أزمة 
�قت�سادي��ة وتوتر�ت بني �أوروبا ورو�سيا، ما وفر مزيد�ً 
م��ن �الإم��د�د�ت للبي��ع يف �الأ�س��و�ق �لفوري��ة. و�أف��ادت 
م�سادر ب��اأن ثالثة �تفاقات بني �ليابان وقطر تخ�سع 
للمر�جعة �لدورية، ما قد ي�سمح ببع�ض �لتعديالت. كما 
�أن م��ن �ملحتمل �أن يقدم �مل�س��رتون على جتديد جزئي 
للعق��ود عند �نتهائها. و�متن��ع م�سوؤول باإحدى �جلهات 
�مل�سرتية يف �لياب��ان عن �لتعقيب على �لعقود �لفردية 

لكن��ه ق��ال �إن �تفاق��ات �ل���رش�ء تخ�س��ع للمر�جعة كل 
خم�ض �سن��و�ت. ويتالءم ذلك م��ع �التفاقات �خلا�سعة 
للنقا���ض، و�لت��ي �سينته��ي �أجله��ا يف 2021 وج��رى 
توقيعه��ا عامي 1997 و1998 ويف 2012. يذكر �أن 
��ل ز�دت �إىل 260 مليون  �أحجام �لغ��از �لطبيعي �مل�سيرّ
ط��ن �لعام �ملا�س��ي من 250 مليون ط��ن يف 2015، 
تنتجه��ا نح��و ع���رش دول وياأت��ي �أكر م��ن ن�سف تلك 

�لكميات من قطر و�أ�سرت�ليا وماليزيا.
و��ستوردت 93 دولة �لغاز �لطبيعي �مل�سيرّل يف 2016 
بزيادة قدرها �أربع دول مقارنة بالعام �ل�سابق. ويبلغ 
مع��دل �ال�ستهالك يف �آ�سيا 70 يف �ملئة من �ال�ستهالك 
�لعامل��ي. ويف وقت كانت تو�ج��ه مناف�سة من منتجني 
ج��دد، حتدثت قطر بحدة للياب��ان قبيل مر�جعة �لعقود 
حمذرة �مل�سرتين من طلب �لكثري من �لتعديالت و�إال قد 

يتم تقلي���ض ح�س�ض �ل���رشكات �ليابانية يف م�ساريع 
��ل �لقطري��ة. بي��د �أن �لط��اوالت  �لغ��از �لطبيع��ي �مل�سيرّ
�نقلبت منذ �أن قطعت دول عربية عالقاتها مع قطر، ما 
�أدى �إىل قطيع��ة جتاري��ة �أي�سًا ومن ث��م �أ�سعف موقف 
قط��ر �لتفاو�س��ي. وتعر���ض »�سين��ري«، وه��ي �ل�رشك��ة 
�الأمريكي��ة �لوحيدة �لتي ت�س��در �لغاز �لطبيعي �مل�سيرّل 
حت��ى �الآن، �إمد�د�ته��ا كبدي��ل. وق��ال �ب��ني برنه��ام- 
�سناي��در �ملتحدث با�سم �سينري: »ه��ذ� �لنز�ع تذكري يف 
وقت��ه بقيمة �لتنوي��ع ومرونة �الإم��د�د�ت �لتي حتققها 
�ل�سادر�ت �الأمريكية �حلرة �لوجهة لكل م�سرت منفرد«. 
وعل��ى عك���ض �مل�سدري��ن �الآخري��ن ت�سم��ح »�سين��ري« 

للم�سرتين منها باإعادة بيع �سحنات.
�آن��د  »جيل��رب  ل��دى  �ل�س��وق  حتلي��الت  مدي��ر  وق��ال 
�أ�سو�سيت���ض« يف هيو�سن، كينت بايزيد �أوغلو، �إن �أزمة 

قط��ر »�ست�سج��ع �أك��ر م�سرتي �لغ��از �لطبيع��ي �مل�سيرّل 
�لعامليني عل��ى �إدخال مزيد من �لغاز �لطبيعي �مل�سيرّل 

�الأمريكي... الأ�سباب تتعلق باملوثوقية«.
ياأت��ي كل ه��ذ� يف �لوق��ت �ل��ذي ين�سم في��ه �ملزيد من 
���رشكات �ل�سل��ع �الأولي��ة �لتي تت��د�ول �لغ��از �لطبيعي 
��ل �إىل عدد متز�ي��د من �ملنتج��ني و�مل�ستوردين.  �مل�سيرّ
ويف��وق �لعر���ض �لطل��ب، م��ا جع��ل �لكث��ري م��ن �لغاز 
��ل م��ن دون م�سرتي��ن وهب��ط ب�سع��ره  �لطبيع��ي �مل�سيرّ
�لف��وري يف �آ�سي��ا �أك��ر م��ن 70 يف �ملئ��ة من��ذ ع��ام 
2014، �إىل �أق��ل م��ن �ست��ة دوالر�ت للملي��ون وح��دة 
حر�ري��ة بريطانية. وق��ال منتجون، وم��ن بينهم »وود 
�ساي��د برتولي��وم« �الأ�سرت�لي��ة و »روي��ال د�ت���ض �سل«، 
�إنهم �سيعط��ون مرونة �أكرب يف �لعقود يف م�سعى لطرح 

غازهم �لطبيعي �مل�سيرّل يف �ل�سوق.

رهانات على التعاقدات اآلجلة ترفع أسعار النفط 
رغم هيمنة التخمة على السوق

�رتفع��ت �أ�سعار �لنف��ط يف بد�ية �لتعامالت ، مع ره��ان جتار �لتعامالت 
�الآجل��ة على �أن �ل�سوق رمب��ا تكون �سهدت �الأ�سو�أ بع��د هبوط قيا�سي يف 
�الأ�س��و�ق يف �الآون��ة �الأخ��رية، حتى يف وقت م��ا ز�لت �الأ�س��و�ق �لفعلية 
تع��اين م��ن تخم��ة �ملعرو���ض ال�سيم��ا ب�سبب زي��ادة متو��سل��ة يف عدد 

من�سات �حلفر يف �لواليات �ملتحدة 
و�رتفع��ت �أ�سعار �لتعاقد�ت �الآجلة خلام »برن��ت« 29 �سنتًا �إىل 48.44 
دوالر للربميل �أو 0.6 يف �ملئة عن م�ستوى �إغالقها �ل�سابق، وخلام غرب 

تك�سا�ض �لو�سيط 26 �سنتًا �أو 0.6 يف �ملئة �إىل 46.09 دوالر للربميل 
�إىل ذل��ك، ق��ال وزير �لنف��ط �لعر�قي جبار علي �للعيب��ي �إن على �رشكات 
�ل��وز�رة �لعمل كي ت�سب��ح �رشكات ر�بحة بنهاية �ل�سنة. و�سجع يف بيان 
ل��وز�رة �لنفط، �رشكات �لوز�رة على توقيع �تفاقات م�ساريع م�سرتكة مع 

�ل�رشكات �لعاملية لتعزيز �الأرباح 
يف �سي��اق منف�س��ل، �أكد ���رشكاء حقل »طق ط��ق« �أنهم تلق��و� مدفوعات 
�إجمالي��ة بقيم��ة 15.24 ملي��ون دوالر م��ن حكوم��ة �إقلي��م كرد�ست��ان 
�لعر�ق، عن مبيعات �لنفط خالل �آذ�ر )مار�ض(. وبلغت �ملبيعات �لنفطية 
�الإجمالي��ة من �حلق��ل يف �ل�سهر ذ�ته، 20 �ألف��ًا و417 برمياًل يوميًا يف 
�ملتو�س��ط مبا ي�سم��ل �ل�س��ادر�ت وت�سليم��ات م�سفاة بازي��ان. وو�سلت 

ح�س��ة �رشك��ة »جين��ل �نرج��ي« �ل�سافي��ة من �ملدفوع��ات �إىل 
8.38 مليون دوالر.

م��ن جهة �أخرى، توقعت م�سادر يف قطاعي �لنفط و�ل�سحن 
�لبح��ري، �أم���ض، �أن ترتف��ع تكاليف �سحن �لوق��ود و�لنفط 

�خلام من قطر، بعدما حظرت �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
على �ل�سفن �لتي توقفت يف �ملر�فئ �لقطرية �لر�سو يف 

�ملو�نئ �الإمار�تية.
ويوؤث��ر ذل��ك �سلبًا يف �س��ري �لعملي��ات �للوجي�ستية 

�لنمطي��ة يف قطاع �لنف��ط، �إذ ي�ستخدم �مل�سرتون 
ناق��الت �خل��ام �لعمالق��ة �لق��ادرة عل��ى حمل 

مليوين برميل من �لنفط ويحملونها مبا ي�سل 
�إىل �أرب��ع �سحن��ات خمتلف��ة حج��م �لو�حدة 

منها 500 �أل��ف برميل، لتحقيق وفور�ت 
يف �لتكالي��ف. و�أ�سارت �مل�سادر �إىل �أن 

�مل�سرتي��ن يقوم��ون يف �لوقت �حلايل 
بف�س��ل �ل�سحن��ات على �سف��ن �أ�سغر 

برمي��ل،  ملي��ون  حتم��ل  حجم��ًا 
للتحمي��ل يف �س��كل منف�س��ل من 

قطر و�الإمار�ت.
�أن  �مل�س��ادر  ورجح��ت 

تزي��د �أ�سع��ار �ل�سح��ن على 
�إىل  �الأ�سغ��ر  �لناق��الت 

م��ا ب��ني 75 و80 على 
�لعامل��ي  �ملقيا���ض 

بفعل  )د�بليو.�إ���ض(، 
�لطل��ب  �رتف��اع 

�ل�سفن.  تلك  على 
وتظهر بيانات 

م��ن  �سح��ن 

»توم�س��ون رويرتز �يك��ون« �أن »�سي �إ�ض �إ�ض �إي��ه«، ذر�ع �ل�سحن �لتابعة 
لعم��الق �لنف��ط �لفرن�س��ي »توت��ال«، و�رشكة »�إ���ض كيه �إنرج��ي« لتكرير 
�لنف��ط �لكوري��ة �جلنوبي��ة، و »بي بي« حج��زت موقتًا �أرب��ع ناقالت من 
�لط��ر�ز �لق��ادر على حمل ملي��ون برميل لتحميل نف��ط ومكثفات يف قطر 
و�الإم��ار�ت يف �لن�س��ف �لثاين من حزير�ن )يوني��و( باأ�سعار ترت�وح بني 
67.5 و68.5 عل��ى �ملقيا�ض �لعاملي وه��و �سيغة ت�ستخدم الحت�ساب 

تكاليف �ل�سحن 
وق��ال تاج��ر يعمل من �سنغاف��ورة �إن »�لعمليات يف ح��ال �رتباك �سديد. 
بع���ض �رشكات �لتكرير يحتاج �إىل �إعادة ترتيب �أو ف�سل �ل�سحنات« على 
ناق��الت �ملليون برمي��ل �الأعلى كلف��ة. و�أفادت �مل�سادر ب��اأن �ل�رشكات 
ترت��ب �أي�س��ًا لتنفي��ذ عملي��ات نق��ل �ل�سحنات �ل�سغ��رية م��ن �سفنها �إىل 

ناقالت عمالقة يف �ملياه قبالة �سحار يف �سلطنة عمان 
و�إ�ساف��ة �إىل �لنف��ط �خلام، ت�سدر قط��ر �أي�سًا ما ي��رت�وح بني 600 �ألف 
و700 �ألف طن �سهريًا من »�لنفتا«، وهي منتج نفطي يتم تكريره الإنتاج 

�لبرتوكيماويات 
و�أك��دت �مل�س��ادر �أن مالك��ي �ل�سفن ي�سيف��ون يف �لوق��ت �حلايل عالوة 
�سعرية على �ل�سفن �لتي حتمل وقود�ً قطريًا �إىل �آ�سيا. وقال �سم�سار �سحن 
ك �ل�سفن ي�سيفون 2.5 نقطة مئوية �أو نحو  يعم��ل يف �سنغاف��ورة، �إن مالرّ

700 دوالر يوميًا على �لناقالت �لتي ت�سلك هذ� �مل�سار .

 سنغافورة – متابعة 

 باريس – متابعة 

الرياض – متابعة 

 لندن – متابعة 

عمان -  متابعة 

 الرباط – متابعة 
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