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حركة األسهم

محبو الشوكوالته األكثر تضررًا من التضخم 
في بريطانيا

فرنسا: انطالق بناء أسطول أستراليا الجديد 
من الغواصات في شمال البالد

مبيعات المنازل في أميركا تهبط مع الصعود 
الكبير لألسعار

فاو تساعد الدول على خفض مصر واألردن يزيالن المعوقات أمام التجارة بينهما 
الهدر الغذائي

حمب��ي  ب���أن  ُن���رت  ر�سمي��ة  �أرق���م  �أف���دت 
�حللوي���ت و�ل�سوكوالت��ه يف بريط�ني��� ك�ن��و� 
�الأك��ر ت���رر�ً م��ن تقل���ص �أحج���م عب��و�ت 
�حللوي�ت. وق�ل مكتب �الإح�س�ء�ت �لوطني يف 
تقري��ر عن نه��ج منتجي �الأطعم��ة وغريهم من 
�مل�سنع��ني �لذي يقدم��ون للم�ستهلكني كمي�ت 
�أق��ل ب�ل�سع��ر نف�س��ه ، ب�سب��ب �رتف���ع تك�لي��ف 
�ملو�د �خل���م، �إن »�أكر م��ن 2500 �سنف من 
�حللوي���ت �أ�سبحت �أ�سغر �الآن عم� ك�نت عليه 

يف 2012«.
ومل يلح��ظ ت�أث��ري �إج��ر�ء�ت �لت�سخ��م �لر�سمية 

�إال ب�لن�سب��ة لل�سك��ر و�ملربى و�ل���ر�ب �ملحلى 
و�ل�سوكوالته و�حللوي�ت، لي�س�هم بنحو 1.22 
يف �ملئة يف مع��دل �لت�سخم ب�لن�سبة ملكون�ت 
ع�س���ق  يج��د  وق��د   .2012 من��ذ  �حللوي���ت 
�حللوي�ت يف بريط�ني� �سعوبة يف �بتالع هذه 
�الأنب�ء، فهي ت�أتي بعد تقلي�ص حجم بع�ص من 
�أكر �أن��و�ع �ل�سوكوالته �ملحبوبة يف بريط�ني� 
مث��ل »توبل��ريون« و»م�ر���ص« ومنتج���ت مثل 
»م�لتيزر���ص«. وق�ل �ملكتب �إنه »ال يوجد تغري 
ملح��وظ بع��د ق��ر�ر �لن�خب��ني �لربيط�نيني يف 
��ستفت�ء �لع���م �مل��سي �الن�سح�ب من �الحت�د 
�الأوروب��ي«، �الأم��ر �ل��ذي �أ���ر بقيم��ة �جلنيه 

�ال�سرتليني وز�د تك�ليف �ال�ستري�د.

ز�ر رئي���ص �ل��وزر�ء �الأ�سرت�يل م�لك��ومل ترنبول 
مدينة �سريبور الفتت���ح �لعمل يف �أ�سطول جديد 
م��ن 12 غو��سة �سي�س��كل حم��ور �ال�سرت�تيجية 
�لدف�عية لبالده لع���ر�ت �ل�سنني. ومن �ملتوقع 
دخول �أوىل �لغو��س�ت �خلدمة يف �أو�ئل 2030 
م��ع دخ��ول بقي��ة �لغو��س���ت �خلدم��ة بحل��ول 

. 2050
�أ�سرت�لي���  2016، �خت���رت  �أبريل/ني�س���ن  يف 
�رك��ة "دي.�سي.�إن.�إ���ص" �لفرن�سي��ة للتع�قد�ت 
�لبحرية لبن�ء �أ�سطوله� �ملوؤلف من 12 غو��سة، 
وف�سلت عر�سه� على عرو�ص �أخرى من �لي�ب�ن 
و�أمل�ني� لتوقع و�ح��د� من �أكر �لعقود �لدف�عية 

�ملربحة يف �لع�مل.

وي��زور رئي�ص وزر�ئه��� م�لكومل ترنب��ول �الأحد 
مين���ء �سريب��ور لبن���ء �ل�سف��ن الفتت���ح �لعم��ل 
يف ه��ذ� �الأ�سط��ول �جلدي��د �لذي �سي�س��كل حمور 

�ال�سرت�تيجية �لدف�عية لبالده لع�ر�ت �ل�سنني.
وخ��الل بي���ن �سحف��ي م�س��رتك م��ع �لرئي���ص 
�لفرن�س��ي �إمي�نوي��ل م�ك��رون يف ب�ري���ص، ق�ل 
ترنبول �إن��ه �سيفتتح مكتب �مل�روع يف حو�ص 
�سريب��روغ لبن���ء �ل�سف��ن �لت�ب��ع ل�رك��ة "دي.

�سي.�إن.�إ�ص" �لفرن�سية.
وق���ل لل�سح�فيني يف ق���ر �الإليزيه �ل�سبت �إن 
�لع�سكرية طموح�  �أكرب و�أكر �مل�روع�ت  "هذ� 
يف ت�ري��خ �أ�سرت�لي���"، يف ح��ني نقل��ت �سحيفة 
"�سي��دين مورنن��غ هري�ل��د" عن م�ك��رون قوله 
�إن فرن�س��� �ستفع��ل كل م��� هو ���روري للوف�ء 

ب�لتز�م�ت �لعقد.

هبطت مبيع���ت �مل�س�كن �لق�ئم��ة يف �لوالي�ت 
�ملتح��دة ب�أكر من �ملتوقع يف حزير�ن )يونيو( 
م��ع �سعود �أ�سع���ر �ملن���زل �إىل م�ستوى قي��سي 
مرتف��ع بفع��ل نق���ص يف �ملعرو���ص يف �س��وق 
�لعق���ر�ت. وق�ل��ت »�لر�بط��ة �لوطني��ة للو�سط�ء 
�لق�ئم��ة  �ملن���زل  مبيع���ت  �إن  �لعق�ري��ني« 
�نخف�ست 1.8 يف �ملئة �إىل معدل �سنوي مقد�ره 
5.52 مليون وحدة �ل�سهر �مل��سي، مق�رنة مع 

�أي�ر )م�يو(. 5.62 مليون وحدة يف 
وعل��ى �أ�س��ص �سن��وي �رتفعت �ملبيع�ت 0.7 يف 

�ملئة يف حزير�ن )يونيو(. وتر�جع عدد �مل�س�كن 
�ملعرو�س��ة يف �ل�س��وق �ل�سه��ر �مل��س��ي بن�سبة 
0.5 يف �ملئ��ة �إىل 1.96 ملي��ون وحدة. وعلى 

�أ�س��ص �سنوي هبط �ملعرو�ص 7.1 يف �ملئة.
و�سجل �ملعرو�ص من �مل�س�كن هبوطً� لل�سهر �ل� 

�أ�س��ص �سنوي. 25 على �لتو�يل على 
و�أدى ذل��ك �إىل قف��ز متو�سط �أ�سع���ر �ملن�زل يف 
حزي��ر�ن )يوني��و( 6.5 يف �ملئ��ة مق�رن��ة م��ع 
�ل�سه��ر نف�س��ه م��ن �لع���م �مل��س��ي لي�س��ل �إىل 
�أعل��ى م�ستوى له على  263800 دوالر، وه��و 
�الإط��الق. وك�ن ذلك �ل�سهر �ل��� 64 على �لتو�يل 

من �لزي�د�ت يف �الأ�سع�ر على �أ�س��ص �سنوي. 

تع��ّول م�ر و�الأردن على نت�ئج �أعم�ل 
�الجتم�ع���ت �لفني��ة للجن��ة �لتح�سريية 
للجنة �لعلي� �الأردنية �مل�رية �مل�سرتكة يف 
دورته��� �ل�س�بعة و�لع�ري��ن، لتعزيز �لعالق�ت 
�لتج�ري��ة و�القت�س�دي��ة ب��ني �لبلدي��ن وتطوي��ر 
�ملج���الت.  كل  يف  و�لتن�سي��ق  �لتع���ون  عالق���ت 
وينتظ��ر �لقط���ع �خل����ص �الأردين �أي�س��ً�، �لتغلب على 
�ل�سعوب�ت �لتي تو�جه دخول �ل�س�در�ت �الأردنية �ل�سوق 
�مل�رية، و�لبح��ث يف �آلي�ت ت�س�هم يف رفع حجم �لتب�دل 
�لتج���ري. وبد�أت �أعم���ل �للجنة برئ��سة �الأم��ني �لع�م لوز�رة 
�ل�سن�ع��ة و�لتج�رة و�لتموين �الأردين يو�سف �ل�سم�يل وم�ست�س�ر 

وز�رة �ال�ستثم�ر �مل�رية فتحي عبد �لعظيم.
و�أعل��ن �ل�سم���يل، �أن �الجتم�ع »ي�ستكمل �جله��ود �ملبذولة يف �لدورة 
�ل�س�بق��ة، �لتي ُو�سعت خالله��� قو�عد م�سرتكة ود�ئم��ة للتع�ون و�إز�لة 
��ل �إىل تف�هم ب�س�أن  �ملعوق���ت �أم���م ملف جت�رة �ل��دو�ء، ف�ساًل عن �لتو�سّ
�سي��سة ت�سعري منتج�ت �لفو�سف�ت وت�سهيل �لنقل وتب�دل �ملنتج�ت �لزر�عية 

بني �لبلدين، وت�سجيل �مل�س�نع �الأردنية �لر�غبة يف �لت�سدير �إىل م�ر«.
ور�أى �أن ه��ذه �حلل��ول »مثل��ت نقلة نوعي��ة يف �لعالق�ت �القت�س�دي��ة و�لتج�رية 

و�ال�ستثم�رية �الأردنية �مل�رية«.
ولفت �ل�سم�يل �النتب�ه �إىل �أن قيمة �لتب�دل �لتج�ري بني �لبلدين و�سلت �إىل 548.6 

ملي��ون دوالر �لع�م �مل��سي، مق�رنة ب��� 581.3 مليون ع�م 2015 ، �أي ب�نخف��ص 
6 يف �ملئة. �إذ بلغ حجم �ل�س�در�ت �الأردنية 77.5 مليون دوالر و�لو�رد�ت 471.2 
ملي��ون«.  و�أ�س���ر �إىل �أن قيم��ة �لتب���دل �لتج���ري يف �لثلث �الأول م��ن �ل�سنة �حل�لية 
»بلغ��ت 190.7 ملي��ون دوالر مق�رنة ب� 174.4 مليون للمدة ذ�ته� من ع�م 2016، 
بزي���دة 9 يف �ملئ��ة، �إذ �س��ّدر �الأردن بقيم��ة 29 ملي��ون دوالر و��ست��ورد م��ن م�ر 
بقيم��ة 170 مليون��ً�«. و�سدد على �أن ه��ذه �الأرق�م »ت�سع �أم�من��� م�سوؤولية م�سرتكة 
ل��دى �لقط�عني �لع�م و�خل����ص، ل�سم�ن عدم تر�جعه� و�لعمل بجدية لزي�دة �لتب�دل 
�لتج���ري و�ال�ستثم���ري ب��ني �لبلدي��ن، يف �سوء �الإمك�ن���ت �ملتو�فرة ل��دى �لقط�ع 
�خل����ص �الأردين و�مل�ري، �إىل ج�نب �لفر�ص �ملت�ح��ة يف �تف�ق�ت منطقة �لتج�َرة 
�حل��رة �لعربية �لك��ربى و�لتج�رة �حل��رة �لثن�ئية و�تف���ق »�أغ�دير«. وق���ل �ل�سم�يل: 
»نتطل��ع خ��الل �جتم�عن��� �إىل مر�جع��ة تنفيذ م��� �ُتفق عليه خ��الل �ل��دورة �ل�س�بقة 
وحتديد �الآلي�ت �لتي ميكن �لطرفني من خالله� تفعيل هذه �التف�ق�ت و�لربوتوكوالت 

ومذكر�ت �لتف�هم �ملوقعة«.
و�أك��د عب��د �لعظيم، �هتم���م م�ر ب�� »�أعم���ل �للجن��ة �مل�سرتكة«، مو�سح��ً� �أن �لوفد 
»�أت��ى �إىل عم���ن ولديه حر�ص على �خل��روج بنت�ئج �إيج�بية ومهم��ة لتعزيز �لتج�رة 
�لبيني��ة، و�إز�ل��ة �ملعوق�ت �لتي تو�جهه�، وت�سجيع �لقط���ع �خل��ص على توفري مزيد 

من �لفر�ص �ال�ستثم�رية و�ال�ستف�دة من �ملج�الت �ملت�حة يف كال �لبلدين«.
و�ُسّكل��ت يف جل�سة �الفتت�ح جل�ن فرعية وقط�عية، للبح��ث يف �ملو��سيع �ملعرو�سة 
على �جتم�ع�ت �للجنة �مل�سرتكة. وتبحث �للجنة يف �سبل تطوير �لعالق�ت �القت�س�دية 
و�لتج�ري��ة و�ال�ستثم�ري��ة، خ�سو�س��ً� �لتع���ون يف جم���الت �ملع�ر���ص و�مل�س�ريع 
�ل�سغ��رية و�ملتو�سط��ة وتنمي��ة �ل�س���در�ت وحم�ي��ة �الإنت���ج �لوطن��ي و�ملو��سف�ت 

و�ملق�يي�ص و�جلم�رك، ويف جم�ل �ال�ستثم�ر وتنفيذ �مل�س�ريع �مل�سرتكة.

تك�فح منظمة �الأغذي��ة و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة )ف�و( من �أجل �لتخفيف 
م��ن �لهدر �لغذ�ئي يف �لع���مل عمومً�، ويف �ل�رق �الأدنى و�سم�ل �أفريقي� 

خ�سو�سً�. 
ويتجل��ى ذلك من خ��الل �لربن�مج �الإقليم��ي �لذي �أطلقت��ه �ملنظمة ع�م 

2014، بعنو�ن »بن�ء �لقدر�ت خلف�ص �لهدر يف �ل�رق �الأدنى«.
و��ست�س�فت »ف�و« ، ور�سة عمل خت�مية �حتف�ًء بنج�ح �لربن�مج لتقدمي 
�لنت�ئ��ج �لرئي�سي��ة �لتي حتقق��ت يف كّل �ل��دول �مل�س�رك��ة يف �لربن�مج 
ومن�ق�سته�، وتقدمي تو�سي�ت ور�سم خريطة م�ستقبلية لن�س�ط�ت خف�ص 

�لهدر �لغذ�ئي يف �ملنطقة.
وته��دف ور�س��ة �لعم��ل �أي�س��ً�، �إىل حتدي��د �خلط��و�ت ذ�ت �الأولوية �لتي 
يج��ب تنفيذه�، لت�سجي��ع �لتن�ف�سي��ة و�لفع�لية يف �لقط���ع �لزر�عي يف 
�ل��دول �لن�مية وحت�سني ��ستخد�م �مل��و�رد �الإنت�جية �لن�درة، مثل �ملي�ه 

و�الأر��سي.
وُطب��ق �مل���روع يف دول كث��رية، و�سّلط �ل�س��وء على قط�ع���ت غذ�ئية 
فرعي��ة خمتلفة لت�أم��ني �لتدريب و�إط��الق ن�س�ط�ت توعي��ة خ��سة به�. 
�إذ رك��زت م�ر عل��ى �لقمح، و�الأردن عل��ى �خل�ر و�إي��ر�ن على �للحوم 

ولبن�ن على �لتف�ح.

دول المنطقة تعتزم تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

�لع���مل �جل�ذب��ة  �أه��م بل��د�ن  ُتع��ّد دول �ملنطق��ة م��ن 
لال�ستثم�ر�ت، مل� توفره من فر�ص ��ستثم�رية متو�سطة 
وطويل��ة �الأجل، وملع��دالت �لنج�ح �ملرتفع��ة. �إذ �أثبتت 
�لتج�رب �أن »جن�ح �مل�س�ريع �ملنفذة يف �ملنطقة جت�وز 
�لتوقع���ت �ل�س�بق��ة، و��ستط�ع��ت ��ستقط���ب مزي��د من 
�ال�ستثم���ر�ت«. وال ُيغف��ل »دور حكوم�ت دول �ملنطقة 
�لرئي�س��ي يف هذ� �لنج�ح، لتبّنيه��� �خلطط �ال�ستثم�رية 

و�لتنموية ذ�ت �ملردود �الإيج�بي و�إد�رته�«.
تقريره���  يف  �لق�ب�س��ة«  »�ملز�ي���  �رك��ة  ولفت��ت 
�الأ�سبوع��ي، �لنظ��ر �إىل �أن »�لنج���ح �ل��ذي حققت��ه دول 
�ملنطقة مل يبلغ حتى �الآن �لتك�مل �القت�س�دي و�مل�يل 
عل��ى �مل�ستوي�ت �ملحلي��ة و�الإقليمي��ة و�لع�ملية، وذلك 

مل��� تتطلبه من خط��ط وجهود و��ستثم���ر�ت جديدة يف 
�مل��دة �ملقبل��ة«. �إذ الحظ��ت �أن �مل�س���ر�ت �القت�س�دية 
�لع�ملي��ة »�سجل��ت مزي��د�ً م��ن �ل�سغ��وط و�ملوؤ���ر�ت 
�ل�سلبية على �قت�س�د�ت دول �ملنطقة، وقّل�ست معدالت 
جن���ح �مل�س�ريع �ال�ستثم�ري��ة«. يف حني �أف�ست »ح�لة 
�الحتق���ن �ل�سي��سي عل��ى �مل�ستوى �الإقليم��ي �إىل مزيد 

من �لبي�ن�ت �لط�ردة لال�ستثم�ر�ت �خل�رجية«.
ور�س��د �لتقرير �أن �ملوؤ���ر�ت �القت�س�دية �ملحيطة »ال 
ت��ز�ل �سلبية و�س�غطة عل��ى �الأد�ء �مل�يل و�القت�س�دي 
�حل���يل، على �لرغم من �جله��ود �ملتو��سلة �لتي يبذله� 
�لقط�ع���ن �لع�م و�خل��ص«، ويع��ود ذلك »�إىل جمموعة 
�ل�سغوط و�الأزم�ت �ملتالحقة �لتي و�جهته� �قت�س�د�ت 
دول �ملنطق��ة، و�أفقدته� فر���ص ��ستثم�رية وتوظيف�ت، 

ك�ن ميكن �أن ت�سيف �إليه� قيمً� �قت�س�دية«.

�لع�ملي��ة  �القت�س���د�ت  �أن  �إىل  �لنظ��ر  �لتقري��ر  ولف��ت 
�أبع���د  ذ�ت  تنموي��ة  وم�س�ري��ع  تكت��الت  »�سجل��ت 
�قت�س�دي��ة طويلة �الأجل، وحقق��ت �إجن�ز�ت تتخطى يف 
معظ��م �الأحي���ن قدر�ته� �القت�س�دية، كم��� تتمتع دول 
�ملنطق��ة مبز�ي��� ومقوم�ت جتعله� ق���درة على �مل�سي 
يف �مل�س�ري��ع �حل�لي��ة، و�لدخ��ول يف �أخ��رى تنموي��ة 
و�إنت�جي��ة وخدمية جدي��دة يف �مل��دة �ملقبلة، يف ح�ل 
تو�فر �ال�ستقر�ر �مل�يل و�ل�سي��سي و�القت�س�دي، و�إذ� م� 
�نتهجت �سي��س�ت تنموية �س�ملة متو�سطة �الأجل، ق�بلة 

للتعديل وفقً� للظروف �مل�ستجدة«.
و�س��ددت »�ملز�ي�« على �أن دول �ملنطقة »تتمتع بعو�مل 
جذب منفردة وتت�سع ملزيد من فر�ص �ال�ستثم�ر، وتتميز 
ب�الأمن و�ال�ستق��ر�ر و�لتدفق�ت �لنقدية �ملرتفعة، ف�ساًل 
ع��ن م�ستوى �لنج���ح �ملحقق على �سعي��د �إيج�د �لبيئة 

�لق�نونية و�لت�ريعية �ل�س�منة لال�ستثم�ر�ت �الأجنبية، 
وطبيعة �ملحرك�ت �مل�لية و�القت�س�دية وم�س�دره�«. 
�إذ ر�أت �أن �الإم���ر�ت »متثل وجهة لال�ستثم�ر�ت �لعربية 
و�الأجنبي��ة �ملف�سلة على م�ست��وى �ملنطقة، نظر�ً �إىل م� 
تزخ��ر ب��ه من ��ستق��ر�ر و�أم��ن وقو�نني مرن��ة ومتقدمة 
ق���درة على حم�ي��ة روؤو�ص �الأم��و�ل، �إىل ج�ن��ب تو�فر 
بيئ��ة ��ستثم�رية ح�فزة لكل �أنو�ع �ال�ستثم�ر�ت وفئ�ت 

�مل�ستثمرين«.
و��س���ر �لتقري��ر �إىل »�جله��ود �الإم�ر�تي��ة �لت��ي تن�سب 
ح�لي��ً� على تعزيز فر���ص �ال�ستثم���ر �الأجنبي �ملب��ر 
وج��ذب �لتوظيف���ت، و�لرتكي��ز على ت�سجي��ع �ل�رك�ت 
و�لكي�ن�ت �لكبرية من �لدخ��ول �إىل �ل�سوق، و�ال�ستمر�ر 
يف عقد ���ر�ك�ت �قت�س�دية مع دول �لع�مل، للم�س�همة 
�خل�رجي��ة  �ال�ستثم���ر�ت  م��ن  مزي��د  ��ستقط���ب  يف 

�ملرت�كم��ة و�ملق��ّدرة ب��� 118 بلي��ون دوالر نه�ية ع�م 
.»2016

يف �ملق�بل، ال يز�ل �القت�س�د �ل�سعودي »موؤهاًل لتحقيق 
مزيد م��ن �لتطور و�لنج�ح على �مل�ست��وى �ال�ستثم�ري، 
�إذ و�سل��ت �لقيم��ة �الإجم�لية لال�ستثم���ر�ت نه�ية ع�م 
2016 �إىل م�ستوى 7.5 بليون دوالر«. وتوقع �لتقرير 
�أن »تنعك�ص خطة �لتحول �إيج�بً� على هذ� �ل�سعيد، نظر�ً 
�إىل �لرتكيز �ملب��ر لهذه �خلطة على تعزيز دور �لقط�ع 
�خل����ص، ودعم مقوم�ت �جل�ذبية �القت�س�دية للمملكة 

على �مل�ستوى �لع�ملي«.
وذك��رت »�ملز�ي���« �أن �ململكة »ت�سطلع ب��دور موؤثر يف 
�ال�ستق��ر�ر �القت�س�دي، كم��� له��� �أدو�ر موؤثرة يف دعم 
��ستق��ر�ر �لنظ�م �القت�س���دي يف �لع���مل، وتعزيز �لنمو 
�ملت��و�زن لالقت�س�د �لع�ملي«. �إذ ي�سكل �نخف��ص ن�سبة 

�لدي��ن �حلكومي »موؤ���ر�ً �إيج�بيً� جل��ذب �ال�ستثم�ر�ت 
و�مل�ستثمرين، وي�سمح بتنفيذ م�س�ريع ��ستثم�رية ت�سمل 

�لبنى �لتحتية و�لتنمية و�أخرى حيوية«.
و�س��ددت عل��ى �أن طريق �نتع��ص �قت�س���د دول �ملنطقة 
وتك�مل��ه »ال ت��ز�ل طويلة، كم��� �أن من �س���أن موؤ�ر�ت 
�الأخط���ر �جليو�سي��سية �حل�لي��ة و�لغمو�ص �لتي ترتفع 
يوم��ً� بع��د �آخ��ر عل��ى �مل�ست��وى �ال�ستثم���ري، �أن توؤثر 
�سلب��ً� يف حج��م �لتوظيف���ت �ملقبلة، وترف��ع من حجم 
�ال�ستثم���ر�ت �خل�رج��ة �إىل �الأ�سو�ق �الأخ��رى«. كم� �أن 
حرك��ة �ال�ستثم���ر �الأجنب��ي �ملب��ر »تو�ج��ه حتدي�ت 
�إ�س�في��ة على �مل�ست��وى �لع�ملي ولي�ص فق��ط لدى دول 
�ملنطق��ة يف �ملرحل��ة �حل�لي��ة«. �إذ ت�سج��ل �لتدفق���ت 
م��ن  »مزي��د�ً  من��و�ً  �الأق��ل  �لبل��د�ن  �إىل  �ال�ستثم�ري��ة 

�النخف����ص بن�سب��ة و�سل��ت �إىل 13 يف �ملئ��ة«. 

السعودية تتعهد بخفض صادراتها من النفط

تعه��دت �ل�سعودي��ة �أكرب منتج يف »منظمة �لدول �مل�س��درة للنفط« )�أوبك( 
، خف���ص �س�در�ته� من �لنفط، للم�س�ع��دة يف ت�ريع وترية عودة �لتو�زن 
ب��ني �لعر���ص و�لطلب، م� رفع �الأ�سع���ر لتعّو�ص �خل�س�ئ��ر �لتي ُمنيت به� 
يف وق��ت �س�بق. و�أكدت �ل�سعودية �لع�سو �لب�رز يف »�أوبك« خالل �جتم�ع 
جلن��ة مر�قبة �تف���ق »�أوبك« مع �ملنتجني �مل�ستقل��ني �لذي ُعقد يف مدينة 
�س���ن بطر�سبورغ، �أن �ملنظم��ة �ستع�لج »ب�رعة �سع��ف م�ستوى �اللتز�م 
بخف���ص �الإنت�ج« من ج�نب بع�ص �لدول �الأع�س�ء، و�أنه� »�سرت�قب زي�دة 

�إنت�ج نيجريي� وليبي�« �ملعف�تني من تقلي�ص �الإنت�ج.
وق���ل وزي��ر �لط�ق��ة �ل�سع��ودي خ�لد �لف�ل��ح: »يج��ب �أن نقّر ب���أن �ل�سوق 
حتول��ت �إىل �لهبوط و�سط عو�مل �أ�س��سية عدة تقود هذه �ملعنوي�ت«. و�إىل 
ج�ن��ب �ل�سعودية، ت�سم �للجنة كاًل من رو�سي� و�لكويت وفنزويال و�جلز�ئر 
و�سلطن��ة عم���ن، وتتمت��ع ب�سلطة �إ�س��د�ر تو�سي���ت ب�إج��ر�ء�ت ملنتجني 

�آخرين منخرطني يف �التف�ق وفقً� الأو�س�ع �ل�سوق.
و�أ�س���ف �لف�ل��ح �أن »�سع��ف م�ست��وى �اللتز�م م��ن ج�نب بع���ص �أع�س�ء 
�أوب��ك« �لذي »جت���وز 90 يف �ملئة يف حزير�ن )يونيو(« وفقً� لوزير �لنفط 
�لكويت��ي ع�س�م �ملرزوق، ف�ساًل عن »زي�دة �س�در�ت �ملنظمة، ي�س�هم�ن 

يف �نخف��ص �الأ�سع�ر«. 
وت�ب��ع: »عل��ى �لرغم من �أن �اللت��ز�م ب�تف�ق �الإنت�ج ق�ئ��م عند م�ستوي�ت 
مرتفع��ة، ف�إن بع�ص �لدول م�ستمرة بعدم �اللتز�م وهو مبعث قلق يجب �أن 

نع�جله مب��رة«. 
ولفت �النتب���ه �إىل �أن »�ل�س�در�ت ب�ت��ت �الآن م�سفوفة حمورية لالأ�سو�ق 
�مل�لي��ة ونحن بح�جة الإيج���د �سبيل الإحد�ث تو�فق ب��ني بي�ن�ت �الإنت�ج 

وبي�ن���ت �س���در�ت حتظى ب�سدقي��ة«. وق���ل �إن »ق�سية زي�دة 
�إنت���ج ليبي��� ونيجريي��� �ستع�ل��ج يف �سي���ق �أمن���ط �لعر�ص 

و�لطل��ب �لع�ملي��ة«، موؤك��د�ً �أن »نيجريي��� �أب��دت ��ستعد�ده� 
لتقيي��د �إنت�جه� عند نحو 1.8 مليون برميل يوميً� لتن�سم 

�إىل جه��ود �أوبك �لر�مي��ة لدعم �أ�سع�ر �خل���م«. ويف هذ� 
�ل�سي���ق، ق�ل �الأمني �لع�م للمنظم��ة حممد ب�ركيندو، 

�إن »نيجريي��� ال تن��وي تخطي هدفه��� الإنت�ج �لنفط 
و�لذي يبلغ 1.8 ملي��ون برميل يوميً� حتى نه�ية 

�آذ�ر )م�ر���ص( 2018«، م�سيفً� �أن »هدف �إنت�ج 
ليبي� يبلغ 1.25 ملي��ون برميل يوميً� بحلول 

ك�ن��ون �الأول )دي�سم��رب(، لكن��ه يظ��ل جمرد 
هدف يف �س��وء �لتحدي�ت �لت��ي يو�جهه� 

�لبلد«.
�إىل ذلك، توق��ع �لف�لح »�أن ينمو �لطلب 

عل��ى �لنف��ط بنح��و 1.4 ملي��ون �إىل 
1.6 ملي��ون برمي��ل يومي��ً� �لع�م 

�ملقب��ل« مب� مي�ثل �لع�م �حل�يل، 
�النت���ج  زي���دة  �أث��ر  »ليب��دد 

�الأمريكي ويفوقه�«. وهو م� 
�أكده ب�ركين��دو �أي�سً� �لذي 

ق�ل �إن »��ستع�دة �ل�سوق 
�ستت�س���رع  تو�زنه��� 

وتريته��� م��ع �رتف�ع 
�لطل��ب يف �لن�سف 

م��ن  �لث���ين 
�ل�سنة«.

�سي���ق  يف 

مت�سل، نقل تلفزيون »�سك�ي نيوز عربية«  على ح�س�به يف موقع »تويرت« 
ع��ن وزير �لط�قة �الإم�ر�تي حممد �ملزروع��ي قوله، �إن »من �ل�س�بق الأو�نه 
�حلدي��ث عن خفو�س�ت �إ�س�فية يف �إنت�ج �لنفط«. وق�ل �ملزروعي �إن »من 
�ملتوقع �أن يرتفع �لطلب �لع�ملي على �لنفط يف �لن�سف �لث�ين من 2017، 
و�إن �أي زي�دة يف �إنت�ج �لنفط �ل�سخري خالل مدة ق�سرية �ست�ر ب�أ�سو�ق 

�خل�م«.
�إىل ذلك، ك�سف �لف�لح �أن »�ململكة �ستقّيد �س�در�ت �خل�م عند 6.6 مليون 
برميل يوميً� يف �آب )�أغ�سط�ص(«، وهو م� يقل نحو مليون برميل يوميً� عن 

م�ستوي�ت م� قبل �سنة.
و�رتف��ع خ���م �لقي����ص �لع�ملي »برن��ت« يف �لعق��ود �الآجلة ت�سلي��م �أيلول 
)�سبتم��رب( 53 �سنت��ً� �إىل 48.59 دوالر للربميل. وك�ن �ل�سعر �نخف�ص يف 
�لتع�مالت �ملبكرة �إىل 47.68 دوالر للربميل. و�رتفع خ�م غرب تك�س��ص 

�لو�سيط �الأمريكي يف عقود �أيلول 41 �سنتً� �إىل 46.18 دوالر للربميل.
و�أ�س���ف �لف�ل��ح �أن �ملنظمة و�رك�ءه� غ��ري �الأع�س�ء ملتزم��ون بتمديد 
خف���ص �الإنت���ج 1.8 ملي��ون برميل يومي��ً� بعد نه�ي��ة �آذ�ر )م�ر���ص( �إذ� 
�قت�ست �ل�رورة، م�سيفً� �أن منتجي �لنفط �سيعملون من �أجل �إنه�ء �سل�ص 

لالتف�ق مب� ال يت�سبب يف �سدمة ب�ل�سوق عندم� يحل �أجله.
�إىل ذل��ك، دع��ت رو�سي��� �ملنظم��ة �إىل تقييد زي���دة �إنت�ج �لنف��ط من ليبي� 
ونيجريي��� وهم� ع�س��و�ن يف �ملنظم��ة يف �مل�ستقبل �لقري��ب. وق�ل وزير 
�لط�ق��ة �لرو�سي �ألك�سندر نوف�ك �إن جلنة من »�أوبك« ومنتجني غري �أع�س�ء 
فيه� �أو�ست بتمديد خفو�س�ت �إنت�ج �لنفط مل� بعد �لربع �الأول من 2018 
�إذ� �قت�س��ت �ل�رورة. و�أ�س�ف �أن �للجنة تو�سل��ت �إىل �تف�ق مع نيجريي� 
عل��ى خف�ص �الإنت�ج مب�ستوى �الأع�س�ء �الآخرين ذ�ته عندم� ي�سل �إنت�جه� 

�إىل 1.8 مليون برميل يوميً�.
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