
يواج��ه اتف��اق اأوب��ك عل��ى متدي��د خف���ض املعرو���ض النفطي 
اختب��ارا حا�س��ما يف ال�س��هرين املقبلني مع بدء مو�س��م الطلب 
ال�س��يفي حي��ث �س��يحتاج جت��ار اخل��ام وامل�س��تثمرون دليال، 
ال حم���ض تطمين��ات، عل��ى اأن ال�س��وق يف طريقها ال�س��تعادة 
الت��وازن، وهبطت اأ�س��عار النفط ع��ن 50 دوالرا للربميل للمرة 
االأوىل خالل اأربعة اأ�س��ابيع على الرغم م��ن تعهد وزير الطاقة 
ال�س��عودي خال��د الفال��ح ب��اأن اأوبك �س��تفعل ما يل��زم خلف�ض 
املخزون��ات العاملية واإعادة التوازن اإىل ال�س��وق، وي�س��ر عدم 
وجود عالوة �سعرية تذكر يف العقود االآجلة ل�سهور اال�ستحقاق 
القريب��ة مقارنة مع عقود الت�س��ليم االأبعد اأج��ال اإىل اأن التجار 
وامل�س��تثمرين ال يعتق��دون باأن��ه �س��يكون هناك �س��ح حقيقي 
يف االإم��دادات. وح��ني اأبرم��ت اأوب��ك اتفاقها االأ�س��لي خلف�ض 
االإم��دادات يف نوفمرب ت�رشين الثاين من العام املا�س��ي راهن 
البع���ض على زيادات �رشيع��ة يف اإنتاج اخلام يف اأنحاء اأخرى 
اأو على تباطوؤ منو الطلب يف اقت�سادات نا�سئة مهمة مثل الهند 
وال�سني، ومل ت�سهد املخزونات يف معظم الدول املتقدمة تغرا 
يذكر. وبح�سب وكالة الطاقة الدولية، فاإن املخزونات ارتفعت 
24.1 ملي��ون برميل يف االأ�س��هر الثالثة االأوىل م��ن العام اإىل 

3.025 مليار برميل وبعد خم�س��ة اأ�س��هر من االتفاق خف�س��ت 
بع�ض بنوك اال�س��تثمار توقعاتها الأ�س��عار النف��ط، وبعد اتفاق 
اأوبك و�رشكائها االأحد ع�رش العام املا�سي على خف�ض االإنتاج 
مبق��دار 1.8 ملي��ون برمي��ل يومي��ا ل�س��تة اأ�س��هر ج��رى تداول 
العقود االآجلة خلام برنت ت�س��ليم 2018 باأ�سعار اأقل كثرا من 

ت�سليمات نهاية العام احلايل.
توقعات اأ�ضعار النفط تزداد �ضبابية رغم متديد 

تخفي�ضات اأوبك
اأظهر ا�س��تطالع للراأي اأن حمللي النفط اأ�س��بحوا اأكرث ت�س��اوؤما 
اإزاء توقع��ات اخل��ام ويتكهنون باأ�س��عار عند نح��و 55 دوالرا 
للربمي��ل يف املتو�س��ط العام احل��ايل حتى بعدم��ا اتفقت اأوبك 
و�رشكاوؤه��ا عل��ى كب��ح االإنت��اج حت��ى نهاي��ة الرب��ع االأول 
م��ن 2018، اذ ذك��رت كايل��ني بر���ض املحلل��ة ل��دى وح��دة 
ايكونومي�س��ت انتلجن���ض اأن املزيد من القي��ود من جانب اأوبك 
عل��ى االإنت��اج �سي�س��اعد يف دع��م االأ�س��عار لكنن��ا ال نتوقع اأن 
يك��ون كافيا لقيادة االأ�س��عار �س��وب ما يزيد عل��ى 55 دوالرا 
للربمي��ل يف املتو�س��ط يف 2017-2018، وع��زت بر�ض ذلك 
اإىل ا�ستمرار التخمة يف االإمدادات ومنو حمدود يف اال�ستهالك، 
وتوقع امل�س��ح الذي �س��مل 34 من خرباء االقت�ساد واملحللني 
اأن يبل��غ متو�س��ط �س��عر خ��ام القيا���ض العامل��ي مزي��ج برن��ت 
 57.04 م��ن  انخفا�س��ا   2017 يف  للربمي��ل  دوالر   55.57

دوالر يف توقعات ال�س��هر املا�س��ي. ومن املتوقع اأن يبلغ �سعر 
اخل��ام اخلفيف االأمركي 53.52 دوالر للربميل يف املتو�س��ط 
العام احلايل انخفا�س��ا من 54.73 دوالر يف توقعات ال�س��هر 
املا�س��ي، والرقمان هما االأ�سعف يف توقعات العام احلايل اإذ 

ت�سجل التوقعات انخفا�سا قليال كل �سهر منذ بداية 2017.
واتفق��ت منظم��ة البل��دان امل�س��درة للب��رول )اأوب��ك( وبع�ض 
املنتجني غر االأع�س��اء بها يف اخلام���ض والع�رشين من مايو 
اأي��ار على متديد تخفي�س��ات االإنتاج البالغ��ة نحو 1.8 مليون 
برمي��ل يومي��ا حتى مار���ض اآذار 2018. وكان م��ن املقرر اأن 
ينته��ي �رشيان االتفاق االأ�س��لي البالغة مدته �س��تة اأ�س��هر يف 
30 يونيو حزي��ران، لكن زيادة االإنت��اج يف الواليات املتحدة 
تقو���ض حت��ى االآن جهود اأوب��ك لتقلي�ض فائ���ض املخزونات 
اإنت��اج اخل��ام  اإىل متو�س��ط خم���ض �س��نوات. وبل��غ  العاملي��ة 
االأمركي 9.34 مليون برميل يوميا االأ�س��بوع املا�س��ي، وهو 

اأعلى م�ستوى له منذ اأغ�سط�ض اآب 2015.
وقد يتبني اأن قرار اأوبك بتمديد نف�ض امل�ستوى من التخفي�سات 
لت�س��عة اأ�سهر اإ�سافية عو�س��ا عن خف�ض اأكرب يف االإنتاج غر 
كاف لتقلي���ض الفائ���ض عل��ى الرغم من التزام اأوبك ال�س��ارم 
بالتخفي�س��ات، ويرى حمللون اإن املنظمة تواجه خطر خ�سارة 
ح�سة �سوقية اأخرى ل�سالح منتجي النفط ال�سخري االأمركي، 
م��ا ق��د يت�س��بب يف انخفا���ض م�س��توى االلت��زام باالتفاق يف 

الن�س��ف الث��اين م��ن الع��ام، وت�س��جع زي��ادة االأ�س��عار، الت��ي 
انخف�س��ت م��ن ف��وق 100 دوالر للربمي��ل يف 2014، منتجي 
النفط ال�س��خري االأمركي على زيادة اأن�سطة احلفر، واإنه بعيدا 
عن طفرة النفط ال�سخري يفر�ض تعايف االإمدادات يف نيجريا 
وليبي��ا، ع�س��وي اأوب��ك املعفيني من اتف��اق خف���ض االإنتاج، 
خماطر اإ�س��افية على اأ�س��واق اخلام، لكن حمللني اأو�س��حوا اإن 
ارتف��اع الطلب ب�س��بب عوامل مو�س��مية يف الن�س��ف الثاين من 
2017 ق��د يت�س��بب يف انخفا�ض كب��ر يف املخزونات ما من 
�س��اأنه اأن يقرب ال�س��وق م��ن التوازن، فقد ذك��ر نوربرت رويكر 
رئي�ض اأبحاث االقت�س��اد الكلي وال�س��لع االأولية لدى جوليو�ض 
ياير "�س��يكون منو الطلب العامل االأ�سا�س��ي يف �س��حب فائ�ض 

النفط العاملي لكن بوترة اأبطاأ مما كان متوقعا بوجه عام".
وفاق �ضعودي رو�ضي

ذكرت م�س��ادر اطلع��ت على ما دار يف املحادث��ات يف مدينة 
الظهران ال�س��عودية بني ال�سعودية ورو�سيا فتحت اآفاقا جديدة 
واإن االثن��ني ناق�س��ا ال�س��بل املمكن��ة للتع��اون يف اآ�س��يا مث��ل 
اندوني�س��يا والهند ويف اأ�س��واق اأخرى، وميث��ل االجتماع، الذي 
ذك��رت امل�س��ادر اإن جولة تخللت��ه يف املقر الرئي�س��ي ل�رشكة 
اأرامك��و راف��ق فيه��ا النا���رش �سيت�س��ني، دلي��ال عل��ى ال�رشاكة 
اجلديدة املت�س��ارعة وغر املتوقعة ب��ني البلدين، وهي �رشاكة 

تتابعها عن كثب الدول الكربى امل�ستهلكة للنفط يف العامل.

ال يتوق��ع اأن توؤث��ر االأزم��ة ب��ني دول اخللي��ج 
النف��ط  اأ�س��عار  يف  الطاق��ة  مب�س��ادر  الغني��ة 
والغاز على املدى الق�س��ر ولكن ا�ستمرارها قد 
ي��وؤدي اإىل ارتفاعها يف حال اأثرت على ت�س��ليم 
الغ��از القط��ري، وم��ع الطفرة يف امداد ال�س��وق 
العامل��ي نتيجة ارتفاع انتاج النفط ال�س��خري 
يف الوالي��ات املتح��دة مل ي��وؤد قرار ال�س��عودية 
وحلفاوؤها يف 5 حزيران/يونيو قطع عالقاتها 
م��ع قطر �س��وى اإىل ارتفاع طفيف يف اال�س��عار 
قب��ل اأن تراج��ع لت�س��تقر عند نح��و 48 دوالراً 

للربمي��ل، كم��ا ذك��ر نائ��ب الرئي���ض التنفيذي 
ملرك��ز الكوي��ت امل��ايل اأم. اأر. راغو اإن��ه "نظراً 
للتخم��ة الكب��رة يف اأ�س��واق النف��ط العاملي��ة، 
م��ن غر املرجح اأن ت��وؤدي اخلالفات بني دول 
اخلليج اإىل زيادة االأ�سعار على املديني الق�سر 

اأو املتو�سط".
اأنه��ا �س��تفي ب��كل  اأعلن��ت قط��ر  م��ن جهته��ا 
ال��دول  منظم��ة  اتف��اق  اإط��ار  يف  التزاماته��ا 
املنتج��ني  و�س��ائر  )اأوب��ك(  للنف��ط  امل�س��درة 
خلف�ض االنتاج على امتداد ت�س��عة اأ�س��هر حتى 
نهاي��ة اآذار/مار���ض بهدف اإع��ادة التوازن اإىل 
ال�س��وق، يف الوق��ت الذي قررت ال��دول املنتجة 
خف�ض االنتاج مبعدل 1،8 مليون برميل يوميا 
وتبلغ ح�س��ة قطر منها 30 األف برميل يوميا، 

حي��ث تنتج قط��ر 600 األف برمي��ل يوميا وهو 
ما ميثل اأقل من 1% من االنتاج العاملي لكنها 
مزود رئي�س��ي المدادات الغاز الطبيعي امل�سال 
وهي تعد اأول م�سدر له يف العامل وتوؤمن قرابة 
ثلث االمدادات العاملية اإىل اآ�سيا واأوروبا ب�سكل 

خا�ض.
ايكونوميك���ض"  "اأوك�س��فورد  �رشك��ة  وتذك��ر 
النف��ط  م��ن  قط��ر  �س��ادرات  اإن  اال�ست�س��ارية 
اإذ ال ت��زال  والغ��از ل��ن تتاأث��ر عل��ى االأرج��ح 
طرقه��ا البحرية الرئي�س��ية مفتوحة عرب املياه 
العماني��ة واالإيراني��ة، ولك��ن ا�س��تخدام املياه 
االإيراني��ة يكلفها غالي��ا، وفق جان-فران�س��وا 
�س��يزنيك من مركز الطاقة العاملي يف املجل�ض 
اذ  املتح��دة،  الوالي��ات  يف  ومق��ره  االأطل�س��ي 

ينقل الق�س��م االأكرب 
م��ن 80 ملي��ون طن 
القط��ري  الغ��از  م��ن 
ناق��الت  يف  امل�س��ال 
ع��رب البح��ر اإىل اليابان 
وكوري��ا اجلنوبي��ة والهند 
م��ن  ع��دد  اإىل  وكذل��ك 
ال��دول االأوروبي��ة، وحت�س��ل 
بريطاني��ا على ثل��ث وارداتها 
من الغاز على �سبيل املثال من 
قطر. وباملثل ت�س��تورد ا�س��بانيا 
وبولن��دا الغاز من قط��ر، ومل توؤثر 
القي��ود الت��ي فر�س��تها ال�س��عودية 
واالإم��ارات والبحري��ن وم���رش على 
�رشكة الطران القطرية اأو على الطرق 
الربية والبحري��ة حتى االآن على الطرق 
البحري��ة الت��ي ت�س��لكها ال�س��فن الناقل��ة 

للغاز امل�سال القطري عرب م�سيق هرمز.
كم��ا اأن وقف امدادات الغاز القطري �س��يثر 
غ�س��ب االحت��اد االأوروب��ي، اذ ���رشح مرك��ز 
الكوي��ت املايل يف تقرير له انه اإذا واجه الغاز 
القط��ري مزي��داً من ال�س��عوبات للو�س��ول اإىل 
االأ�س��واق العاملية وال �س��يما اإىل اأوروبا عندها 
قد ي�س��عر االحت��اد االأوروب��ي باأنه مه��دد نظراً 

الأن��ه �سي�س��طر لزي��ادة اعتم��اده عل��ى واردات 
الغ��از الرو�س��ية وه��و ق��رار يخ�س��اه العديد من 
العوا�س��م االأوروبية على امل�س��توى ال�سيا�س��ي، 
حي��ث ت�س��خ قطر كذل��ك اأكرث من ملي��اري قدم 
مكعب من الغاز يوميا عرب اأنبوب اإىل االإمارات 
ب�س��كل خا�ض لت�سغيل حمطات انتاج الكهرباء. 
ويذه��ب جزء من ه��ذه االم��دادات اإىل �س��لطنة 
عم��ان، وله��ذا ف��اإن اأي انقط��اع يف االمدادات 
القطري��ة �س��يكون موؤمل��ا لع��دة بل��دان، اال اأن 
ت�س��عيد التوتر يف اخلليج واملواجهة الع�سكرية 
- بعي��دة االحتم��ال - ق��د ت��وؤدي اإىل ارتف��اع 
االأ�س��عار، ولكي تت�س��اعف اأ�س��عار النفط ثالث 
م��رات وف��ق �س��يزنيك، يج��ب اأن ي��وؤدي النزاع 
اإىل قط��ع خطوط امداد النف��ط والغاز من معظم 
دول اخلليج مبا فيها ال�س��عودية، اأكرب م�سدري 
النفط، وت�س��در دول جمل���ض التعاون اخلليجي 
ال�ست - االإمارات والبحرين وال�سعودية وعمان 
وقط��ر والكوي��ت - 20% م��ن �س��ادرات النفط 

العاملية اأو نحو 13 مليون برميل يوميا.
وت�س��كل عائ��دات النف��ط والغاز اأك��رث من %80 
م��ن املداخي��ل احلكومية يف الدول ال�س��ت، واأن 
م�س��توردي الغ��از القطري امل�س��ال الرئي�س��يني 
مث��ل اليابان وكوريا اجلنوبية والهند قد تعاين 
م��ن نق�ض االم��داد وهذا قد يدفعه��ا اإىل البحث 
عن م�س��ادر بديلة على املدى البعيد، من جهة 
اخ��رى ���رشح �س��عد �رشي��دة الكعب��ي الرئي���ض 
التنفيذي ل�رشكة قطر للبرول اإن قطر لن تقطع 
الغاز عن دولة االإم��ارات العربية املتحدة على 
الرغ��م من خالفهم��ا الدبلوما�س��ي وبند يتعلق 
بحال��ة "الق��وة القاه��رة"، ويربط خ��ط دولفني 
الأنابي��ب الغاز حقل ال�س��مال القطري ال�س��خم 
بدول��ة االإم��ارات و�س��لطنة عمان وي�س��خ نحو 
ملي��اري ق��دم مكعب��ة من الغ��از يومي��ا لدولة 

االإمارات.
اأزمة قطر �ضتعجل بزيادة التعامالت 

الفورية يف الغاز امل�ضال باآ�ضيا
من �س��اأن العزلة التي فر�ستها دول عربية على 
قط��ر تعزيز موق��ف �رشكات املراف��ق اليابانية 
الت��ي جت��ري مباحث��ات ملراجعة عق��ود الغاز 
الطويل��ة االأجل مع اأكرب م�س��در للغاز الطبيعي 
امل�س��ال يف العامل، وهو االأمر الذي من املرجح 
اأن ي���رشع وترة التحول �س��وب �س��وق عاملية 
للوق��ود تكون التعام��الت فيها اأك��رث انفتاحا، 
يف  اإرادته��ا  تنفي��ذ  يف  الياب��ان  جنح��ت  واإذا 
املراجع��ة الدوري��ة للعق��ود، ف�س��يتعني عليه��ا 
كاأكرب م�س��ر للغاز الطبيعي امل�س��ال يف العامل 
ا�س��تراد املزي��د م��ن االإم��دادات الفوري��ة م��ن 
منتج��ني مث��ل الوالي��ات املتح��دة يف خط��وة 
اأخ��رى تبعدها ع��ن االتفاق��ات اجلام��دة التي 
ي�س��ل اأجلها اإىل ع�رشات ال�س��نني �س��وب �سوق 

فورية اأكرث ن�ساطا.
ويبقى على املحك بالن�س��بة لقط��ر 7.2 مليون 
طن من الغاز الطبيعي امل�س��ال �سنويا واملباع 
يف عق��ود ينته��ي اأجله��ا ع��ام 2021. ويذهب 
معظم الغ��از البالغ��ة قيمته 2.8 ملي��ار دوالر 
م���رشوع  وه��ي  الياباني��ة،  اإىل ج��را  �س��نويا 
م�س��رك بني طوكيو اإلكريك وت�سوبو اإلكريك، 

وهي اأكرب م�س��ر منفرد للغاز الطبيعي امل�سال 
يف الع��امل، و�س��يمثل كل م��ن قط��ر والياب��ان، 
كبائ��ع وم�س��ر، نح��و ثل��ث كمية قدره��ا 300 
مليون طن �س��يجري �س��حنها العام احلايل على 
م��ن 500 ناقلة. ومن املوؤك��د اأن اأي تغير يف 
كيفي��ة تداول ه��ذه الكمية بينهما �س��يوؤدي اإىل 
�سدمة يف القطاع الذي تواجه فيه املمار�سات 
بالفع��ل،  ال�س��بعينات حتدي��ات  القائم��ة من��ذ 
ومياث��ل املوق��ف ب�س��كل اأو باآخر م��ا حدث يف 
اأوروبا يف املدة ما بني عامي 2008 و2014، 
ح��ني اأقدمت ���رشكات املراف��ق االأوروبية على 
اإع��ادة التفاو�ض عل��ى �رشوط ���رشاء الغاز يف 
خ�س��م اأزم��ة اقت�س��ادية وتوترات ب��ني اأوروبا 
ورو�س��يا، وه��و االأم��ر ال��ذي وف��ر املزي��د م��ن 
االإم��دادات للبيع يف االأ�س��واق الفورية، وذكرت 
ثالثة م�س��ادر مطلع��ة اإن ثالث��ة اتفاقات بني 
الدوري��ة،  للمراجع��ة  الياب��ان وقط��ر تخ�س��ع 
وه��و ما قد ي�س��مح ببع�ض التعدي��الت. كما اأن 
م��ن املحتم��ل اأن يقدم امل�س��رون عل��ى جتديد 
جزئ��ي للعقود عند انتهائه��ا، ويتالءم ذلك مع 
االتفاقات اخلا�س��عة للنقا�ض، والتي �س��ينتهي 
اأجله��ا يف 2021 وج��رى توقيعه��ا يف عام��ي 

1997 و1998 ويف عام 2012.
ويف الوق��ت ال��ذي كان��ت تواج��ه فيه مناف�س��ة 
من منتجني ج��دد، حتدثت قطر بح��دة لليابان 
قبي��ل مراجع��ة العق��ود حم��ذرة امل�س��رين من 
طلب الكثر م��ن التعديالت واإال قد يتم تقلي�ض 
ح�س���ض ال�رشكات اليابانية يف م�ساريع الغاز 
الطبيع��ي امل�س��ال القطري��ة، بي��د اأن الطاوالت 
بينه��ا  عربي��ة،  دول  قطع��ت  اأن  من��ذ  انقلب��ت 
ال�س��عودية وم���رش واالإم��ارات، عالقاته��ا مع 
قط��ر، وه��و م��ا اأدى اإىل قطيعة جتارية اأي�س��ا 
التفاو�س��ي،  اأ�س��عف موق��ف قط��ر  ث��م  وم��ن 
االأمركي��ة  ال�رشك��ة  وه��ي  �س��ينر،  وتعر���ض 
الوحي��دة التي ت�س��در الغ��از الطبيعي امل�س��ال 

حتى االآن، اإمداداتها كبديل.
ياأتي كل هذا يف الوقت الذي ين�س��م فيه املزيد 
م��ن �رشكات ال�س��لع االأولية التي تت��داول الغاز 
الطبيعي امل�س��ال اإىل عدد متزايد من املنتجني 
وامل�س��توردين، ويف��وق العر���ض الطل��ب، وهو 
االأم��ر ال��ذي جع��ل الكثر م��ن الغ��از الطبيعي 
بال�س��عر  وهب��ط  م�س��رين  دون  م��ن  امل�س��ال 
الفوري للغاز الطبيعي امل�س��ال يف اآ�س��يا باأكرث 
م��ن 70 يف املئ��ة منذ ع��ام 2014 اإىل اأقل من 
�ستة دوالرات للمليون وحدة حرارية بريطانية.
و�س��كل التداول الفوري للغاز الطبيعي امل�س��ال 
18 باملئ��ة م��ن االإم��دادات يف 2016 ارتفاعا 
م��ن 15 يف املئة قب��ل عام بح�س��ب املجموعة 
الدولي��ة مل�س��توردي الغ��از الطبيع��ي امل�س��ال، 
ويف م�س��ح غر ر�س��مي، توقع��ت اأغلبية ت�س��م 
اأك��رث من 30 خب��را يف القطاع ت��داول 25 يف 
املئة يف االأقل من الغاز الطبيعي امل�سال الآ�سيا 
يف ال�س��وق الفورية بحلول نهاية العام القادم، 
ويذكر جتار اإن هذه الن�س��بة ق��د تزيد اأ�رشع اإذا 
ف��ازت اليابان بامتيازات من قطر، وا�س��تعدادا 
لهذا، تعزز �رشكات التجارة وجودها يف قطاع 

الغاز الطبيعي امل�سال.

متث��ل ال�س��ياحة ع�س��ب التنمية الدائ��م، والراف��د الذي 
البل��د  قطاع��ات  ل��كل  واملحف��ز  والراب��ط  الين�س��ب 
االقت�س��ادية، اال ان ه��ذا القط��اع �رشي��ع التاأث��ر ب��اأي 
و�س��ع �سواء كان �سيا�سيًا او اقت�س��اديًا او اأمنيًا، فعلى 
�س��بيل املثال انعك�س��ت املقاطع��ة التي تفر�س��ها اأربع 
دول عربي��ة على قطر على قطاع ال�س��ياحة فيها، حيث 
ت�س��هد فنادقها التي تك��ون يف العادة ممتلئة يف عطلة 
عيد الفطر انخفا�س��ا حادا يف معدالت االإ�سغال، وجاء 
متو�س��ط معدل االإ�سغال بنحو 57% اأول اأيام عطلة عيد 
الفطر، وفق م�سح �سمل خم�سة فنادق كربى يف الدوحة.

م��ن جهت��ه راأى ويل هورت��ون املحلل املعني ب�س��وؤون 
الط��ران، اأن مط��ار حم��د ال��دويل، اأحد اأك��رث املطارات 
ازدحاما يف ال�رشق االأو�س��ط، �سيتعامل يف اأوائل يوليو 
الق��ادم م��ع 76% م��ن الرح��الت اجلوية التي �س��جلها 
يف امل��دة نف�س��ها قبل عام بخ�س��ارة قد تبل��غ نحو 27 
األ��ف م�س��افر يومي��ا، وكانت مئ��ات الرح��الت اجلوية 
االأ�سبوعية من قطر واإليها جرى اإلغاوؤها ب�سبب االأزمة، 
و�س��يخ�رش مط��ار حم��د الر�س��وم التي تدفعه��ا �رشكات 
الط��ران وامل�س��افرون، وكذل��ك االإيرادات م��ن متاجر 
االأ�س��واق احلرة واملطاعم، ومتثل الرحالت اجلوية التي 
علقته��ا ال��دول العربية االأرب��ع )ال�س��عودية واالإمارات 
والبحري��ن وم���رش( نح��و 25% م��ن رح��الت اخلطوط 
اجلوي��ة القطرية اململوك��ة للحكومة وه��ي اإحدى اأكرب 
ثالث �رشكات طران يف املنطقة، وت�س��عى قطر لتطوير 

�س��ياحة االأعم��ال وال�س��ياحة الرفيهي��ة، كج��زء م��ن 
م�س��اعيها لتطوير اقت�س��ادها بعيدا عن االعتماد على 

عوائد النفط والغاز.
و�رشح طالب الرفاعي االأمني العام ملنظمة ال�س��ياحة 
العاملي��ة التابع��ة لالأمم املتح��دة اإن الواليات املتحدة 
ب�س��بب  ال�س��ياحة  اإي��رادات  م��ن  املالي��ني  �س��تخ�رش 
امل�سافرين الذين �س��يعزفون عن زيارة البالد يف �سوء 
احلظ��ر ال��ذي تفر�س��ه على دخ��ول مواطني �س��بع دول 
ذات اأغلبي��ة م�س��لمة، وذك��ر الرفاعي االأردين اجلن�س��ية 
اأي�س��ا اأن احلظر يرجع اىل اأ�سباب بينها اأن االأمركيني 
لي�س��وا م��ن ه��واة ال�س��فر، واأ�س��اف اإن 63 باملئ��ة من 
املواطن��ني االأمركي��ني ال يحمل��ون حت��ى جواز �س��فر 
فلماذا ننده�ض اإذن؟...اإذا �سافرت تتفتح عيناك وينفتح 
عقلك وت�س��بح �سخ�سا اأف�س��ل، واإن من غر املتوقع اأن 

تتاأث��ر ال�س��ياحة العاملية باحلظر، فبب�س��اطة �س��يختار 
ال�س��ائحون الزائ��رون للواليات املتح��دة وجهة اأخرى 
بدال عنها، لكنه اأ�س��ار اإىل اأن الواليات املتحدة خ�رشت 
185 ملي��ون دوالر يف �س��هر واح��د من��ذ تطبيق احلظر 
و�س��تخ�رش ع�رشات املاليني كل �س��هر اإذا ا�س��تمرت مثل 

هذه ال�سيا�سات.
وتاب��ع اح�س��ب بذلك )خ�س��ائر( 12 �س��هرا - نتكلم عن 
نح��و رب��ع مليار )دوالر( �س��هريا، وهو رق��م هائل، وال 
ترجع هذه اخل�س��ائر بال���رشورة اإىل الدول التي تاأثرت 
مبا���رشة، فيذكر الرفاعي لعلك ال ترغب يف الذهاب اإىل 
اأماك��ن ل�س��ت مرحبا بك فيه��ا، فما ال��ذي يجربك على 
ه��ذا؟ اخليارات كثرة، واأ�س��اد الرفاع��ي -الذي تنتهي 
واليته العام احل��ايل- باليونان ال�س��تقبالها اأكرث من 
مليون الج��ئ يف ذروة اأزمة الهجرة ع��ام 2015، واإن 

اليونان التي مت�سي يف خطة اإنقاذها العاملية الثالثة 
من��ذ 2010 اتخ��ذت ق��رارا �س��ائبا با�س��تقبالها له��م 
م�س��يفا "اأعني ب�س��ائب هنا االلتزام بالقانون الدويل. 
هذا هو ال�س��بب يف اأن ال�س��ائحني مل يعزفوا عنها، ومن 
املتوقع اأن ترتفع عائدات ال�سياحة اليونانية ت�سعة يف 
املئ��ة يف 2017، وت�س��هد اأعداد الزائري��ن الوافدين اإىل 

البالد ارتفاعا منذ �سنوات على الرغم من العقبات.
وبداأ قطاع ال�سياحة يف م�رش يتعافى ب�سكل خجول يف 
االأ�س��هر املا�س��ية، ما مينح امال للعاملني بهذا القطاع 
ال��ذي تعر�ض ل�رشبة قا�س��ية من جراء عدم اال�س��تقرار 
ال�سيا�س��ي وخ�سو�س��ا بعد الهجوم الدامي الذي ا�س��قط 
طائرة رو�سية فوق �سيناء العام 2015، واأكدت الناطقة 
با�س��م وزارة ال�س��ياحة امل�رشية اأميمة احل�سيني هناك 
زي��ادة يف اأع��داد ال�س��ياح. يف يناي��ر )كان��ون الثاين(، 

كان الو�س��ع اأف�س��ل م��ن ال�س��نني ال�س��ابقة، واأو�س��ح 
العدي��د من وكالء �رشكات ال�س��ياحة لفران���ض بر�ض اأن 
االأرتفاع يف اأعداد ال�س��ياح ملحوظ منذ ت�رشين االأول/
اأكتوبر الفائت، وخ�سو�سا االآتني من ال�سني، واليابان 
واأوكرانيا، وي�س��كل ذلك انتعا�سة للقطاع املراجع منذ 
الث��ورة على الرئي�ض االأ�س��بق ح�س��ني مبارك يف �س��تاء 
2011، وال��ذي تعر�ض ل�رشبة قا�س��ية ب�س��قوط طائرة 
ركاب رو�س��ية فوق �س��يناء بعد دقائق من اإقالعها من 
مطار �رشم ال�س��يخ يف الي��وم االأخر من ت�رشين االأول/
اأكتوب��ر 2015، واأدى ه��ذا الهج��وم، ال��ذي مت بقنبل��ة 
وتبناه تنظيم داع�ض، اإىل مقتل 224 �سخ�سا هم جميع 
من كانوا على من الطائرة. كما ت�س��بب بوقف رو�س��يا 
كل رحالته��ا اإىل م���رش ووقف بريطاني��ا رحالتها اإىل 
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الجزء االول

كيف أشعلت أزمة الخليج حروب الغاز في سوق الطاقة؟
إيهاب علي 
الجزء االول

متابعة

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

587.07
6.00
1.03%

594,385,020
895,571,568
436
36
21
2
13

0.72
74,407,400.00

0.38
41,183,424.00

0.80
34,844,200.00

6.17
22,836,650.00

0.43
13,308,459.00

 )BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)SILT( براري

)AISP( بذور

)BCOI( أهلي

0.38
109,789,274.00

0.71
103,745,000.00

0.80
42,735,000.00

0.43
30,949,904.00

0.40
22,655,892.00

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)SILT( براري

)BCOI( أهلي

)BIME( اوسط

السعر بالمثقال الواحد

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

46293
42435
40506
34719
27004
19288

توافقات ناجحة تؤذن بنظام جديد لعالم النفط


