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حركة األسهم

صناديق عربية تمول مشاريع شمالي سيناء

تراجع الفرنك السويسري  

 دعم ألماني لشبكة المياه في األردن 

التضخم في السودان يتجاوز 34 موجة هبوط في بورصات الخليج ومصر
في المئة بعد إرجاء رفع العقوبات

ال��دويل  والتع��اون  اال�ستثم��ار  وزي��رة  ق��ّدرت 
م��ن  التموي��ل  »حج��م  ن���ر،  �سح��ر  امل�ري��ة 
حمافظ��ة  يف  للم�ساري��ع  العربي��ة  ال�سنادي��ق 
�سم��ال �سيناء بنحو 1.5 بلي��ون دوالر«. واأعلنت 
عل��ى هام�ش زيارته��ا للمحافظ��ة، اأن امل�ساريع 
»ت�سم��ل بني��ة اأ�سا�سي��ة مث��ل الط��رق واملراف��ق، 
لرب��ط �سمال �سيناء وو�سطه��ا وجنوبها ببع�سها 
بع�سًا بهدف خلق جمتمعات تنموية، اإ�سافة اإىل 
م�ساري��ع بناء جتمع��ات زراعية وتنمي��ة الرثوة 
احليواني��ة واحل��رف اليدوي��ة يف �سم��ال �سين��اء 
وجنوبها، ف�ساًل عن م�ساريع خدمية«. وا�ستهلت 
ن���ر الزيارة بتفق��د م�ساريع اإن�س��اء التجمعات 

التنموي��ة يف منطق��ة النثيل��ة 1 و2 يف مدين��ة 
نخل، واملمول��ة من ال�سندوق ال�سعودي للتنمية، 
بقيم��ة 340 ملي��ون دوالر. واأ�س��ارت اإىل البحث 
مع ال�سناديق العربية، ل��� »زيادة حجم التمويل 
مل�ساريع �سين��اء، التي تنفذها الهيئ��ة الهند�سية 
للق��وات امل�سلح��ة يف الف��رة املقبل��ة، اإذ حتتاج 
�سيناء اإىل مزيد من اال�ستثمارات«. و�سددت على 
اأن تنمي��ة �سيناء »هي اأف�سل طريق للق�ساء على 
االإره��اب«، م�سرية اإىل اأن برنام��ج تنمية �سيناء 
�سم��ل 12 اتفاق متوي��ل م�ساريع م��ن ال�سندوق 
ال�سعودي للتنمية، بخالف اتفاقات متويل اأخرى 
م��ع بقي��ة ال�سنادي��ق العربي��ة، مث��ل ال�سندوق 
الكويت��ي وال��ذي ي�ساهم يف تنمي��ة �سيناء بنحو 

900 مليون دوالر.

�سجل الفرنك ال�سوي�ري اأكرب انخفا�ش يومي 
ل��ه اأم��ام الدوالر يف ح��واىل ثالث��ة اأ�سابيع  ،  
مع انح�سار خم��اوف امل�ستثمرين من خماطر 
جيو�سيا�سي��ة، اإ�ساف��ة اإىل بيانات اقت�سادية 
قوية من اليابان. وهبط الفرنك 0.8 يف املئة 
مقاب��ل ال��دوالر اإىل 0.9694 فرن��ك، م�سجاًل 
اأك��رب انخفا���ش ل��ه من��ذ 27 مت��وز )يولي��و( 
املا�سي بح�سب بيان��ات »توم�سون رويرز«. 
وارتف��ع الفرنك مب��ا يزيد عن واح��د يف املئة 
يف االأ�سبوع املا�سي مع تنامي التوترات بني 
كوري��ا ال�سمالي��ة والواليات املتح��دة. واأقبل 
امل�ستثم��رون عل��ى ���راء االأ�س��ول املنطوية 
عل��ى خماط��ر مت�سجع��ني بت�سجي��ل الياب��ان 
زي��ادة يف النم��و بلغ��ت واح��داً يف املئة على 
اأ�سا���ش ف�سل��ي يف الرب��ع الث��اين م��ن العام، 

بف�سل زي��ادة اال�ستهالك واالإنفاق الراأ�سمايل 
وذل��ك بعد التوترات يف �ساأن كوريا ال�سمالية.  
ويف تل��ك االأثن��اء، ارتفع ال��دوالر مقابل �سلة 
من عم��الت مرجح��ة بالتج��ارة بعدما �سجل 
اأكرب هبوط اأ�سبوعي له خالل ثالثة اأ�سابيع اإذ 
�سهدت توقعات رفع اأ�سعار الفائدة االأمريكية 
مزي��داً من الراج��ع بعد بيان��ات �سعيفة عن 

الت�سخم.
اأي�س��ًا  للمخاط��رة  ال�سهي��ة  جت��دد  و�سج��ع 
امل�ستثمري��ن عل��ى االقرا���ش بعم��الت مثل 
الدوالر والفرن��ك ال�سوي���ري واال�ستثمار يف 
الي��ورو. وارتفع موؤ�ر ال��دوالر 0.3 يف املئة 
وهب��ط   .93.30 اإىل  ال�سابق��ة  اجلل�س��ة  ع��ن 
اليورو 0.2 يف املئ��ة اإىل 1.17950 دوالر، 
مراجع��ًا دون اأدن��ى م�ستويات��ه يف عام��ني 
ون�س��ف الع��ام عن��د 1.1910 دوالر ال��ذي 

�سجله يف وقت �سابق هذا ال�سهر.

ق��دم »بنك االإعمار االأمل��اين« منحة بقيمة 1.2 
مليون ي��ورو )نحو 1.4 ملي��ون دوالر(، لتنفيذ 
�سبكات مياه جدي��دة يف االأردن �ست�ستفيد منها 
مناط��ق م���ن حم�اف�ظة املف��رق، بهدف حت�سني 
التزوي��د املائ��ي وال�سب��كات ورف��ع كفاءته��ا، 
وجت��اوز جميع االختالالت التي �سهدتها بع�ش 
املناطق يف خمتل��ف حمافظات اململكة نتيجة 
النق���ش يف كمي��ات املي��اه للمواطن��ني ب�سبب 
تق��ادم اأعم��ار بع�ش ال�سب��كات وزي��ادة الطلب 
عل��ى ال�سب��كات. واأو�س��ح وزي��ر املي��اه والري 
االأردين ح��ازم النا�ر خ��الل توقيعه االتفاق، 
اأن »احلكومة تويل قطاع املياه االهتمام االأكرب 
ملواجهة التحديات الكبرية املتمثلة بتزايد حدة 
الطلب نتيجة موجات اللجوء ال�سوري وما خلفه 
م��ن �سغوطات كبرية على قط��اع املياه«. واأكد 
اأن »ه��ذه امل�ساريع العاجل��ة تاأتي �سمن جهود 

وزارة املي��اه وال��ري امل�ستم��رة يف اإحداث نقلة 
نوعية وحت�س��ني خدمات املياه يف مناطق عدة 
من خالل تنفيذ خط��وط مياه رئي�سية وخ�طوط 
تزوي��د فرعية، لتاليف ق�س��ور ال�سبكات يف هذه 
املناط��ق، ما �سيعم��ل على رفع كف��اءة التزويد 
بع��د االنتهاء من ا�ستكمال االأعمال خالل 180 
يوم��ًا«. واأ�س��ار اىل اأن ال��وزارة »تعم��ل جاهدة 
لتج��اوز االآث��ار الناجم��ة م��ن االكتظ��اظ الذي 
ت�سه��ده حمافظات اململك��ة والتزايد الهائل يف 
الطلب على املياه، وما ينتج من ذلك من زيادة 
ا�سته��الك يف مي��اه ال���رب، بالت��ايل انعكا�ش 
ذل��ك على احلاج��ة امل�ستم��رة لتاأم��ني م�سادر 
مي��اه اإ�سافي��ة«، م�سيف��ًا اأن »ه��ذه امل�ساري��ع 
�ستنف��ذ وفق��ًا الأح��دث املوا�سف��ات العاملي��ة«، 
مبين��ًا اأن »ال��وزارة توا�سل العم��ل مع اجلهات 
املانحة الدولية جللب املزيد من امل�ساريع التي 
�سيكون لها االأثر البارز يف حت�سني واقع احلياة 

املعي�سية«.

�س��ادت موج��ة م��ن الراج��ع عل��ى 
البور�سات اخلليجية وامل�رية   فيما 
هوى �سهم اأول �ركة ذات ملكية عائلية 
ُت��درج يف بور�س��ة قط��ر م��ع ب��دء تداوله، 
بينم��ا �سغطت النتائ��ج ال�سعيف��ة لل�ركات 
على بور�سة دبي، وتراجعت البور�سة امل�رية 

للجل�سة اخلام�سة على التوايل.
وهب��ط �سهم جمموع��ة »ا�ستثمار القاب�س��ة« القطرية 
13 يف املئ��ة ع��ن �سعر الطرح العام االأويل اإىل 8.70 
ري��ال. وبلغ حج��م التداول حواىل 3.3 ملي��ون �سهم، وهو 
تقريب��ًا ثلث اإجم��ايل ال�سوق. وانخف�ش موؤ���ر بور�سة قطر 
0.2 يف املئ��ة. وتراج��ع موؤ�ر �س��وق دبي 0.8 يف املئة مع 
هب��وط �سه��م »دام��اك« العقارية اثن��ني يف املئة، بعدم��ا �سجلت 
ال�رك��ة �س��ايف ربح للرب��ع الثاين من الع��ام بل��غ 701.3 مليون 
دره��م )190.9 ملي��ون دوالر( بانخفا���ش 20.9 يف املئة عن العام 
املا�س��ي. وهب��ط �سه��م »دريك اآن��د �س��كل انرنا�سون��ال« 3.2 يف املئة 
بعدم��ا �سجل��ت �رك��ة املق��اوالت خ�سارة �سافي��ة عائ��دة للم�ساهمني يف 
الرب��ع الث��اين بلغت 182.7 مليون دره��م )49.8 مليون دوالر( وهو ما جاء 
اأق��ل قلي��ال من خ�سارة قدره��ا 207.6 ملي��ون درهم قبل ع��ام. وقالت ال�ركة 
اإنه��ا اأنهت خدم��ات رئي�سها التنفيذي وائل عالن، ومل ت�سم رئي�سًا تنفيذيًا جديداً. 

وهوى �سهم جمموعة »جي.اف.ات�ش« املالية ع�رة يف املئة، وكان االأكرث تداواًل 
يف ال�س��وق، على رغم اأن ال�ركة �سجلت ربح��ًا يف الربع الثاين بلغ 30.2 مليون 
دوالر ارتفاع��ًا م��ن 5.5 ملي��ون دوالر قب��ل ع��ام. ويف اأبوظب��ي انخف���ش �سهم 
»الواح��ة كابيت��ال« 2.2 يف املئ��ة بعدم��ا �سجلت �رك��ة اال�ستثم��ار هبوطًا بلغ 
26.5 يف املئ��ة يف �س��ايف رب��ح الرب��ع الث��اين العائد للم�ساهم��ني اإىل 95.6 
ملي��ون دره��م. وهب��ط �سه��م »دان��ة غ��از« 4.6 يف املئ��ة قبي��ل اإع��الن النتائج 
الف�سلي��ة لل�ركة واملتوقع غ��داً )الثلثاء(. وتراجع املوؤ�ر الع��ام ل�سوق اأبوظبي 
0.5 يف املئ��ة. وانخف���ش املوؤ�ر الرئي�ش لل�س��وق ال�سعودية 0.3 يف املئة مع 
تراج��ع اأ�سهم ن�سف ال�12 م�رفًا املدرجة. وهب��ط �سهم م�رف الراجحي 0.2 
يف املئة. لكن �سهم »احتاد ات�ساالت« )موبايلي( زاد 0.3 يف املئة يف اأداء اأف�سل 
م��ن املناف�سني، بعدما قال��ت ال�ركة اإنها وقعت اتفاقا م��ع »نوكيا« و»هواوي« 
و»اإريك�سون« لتحدي��ث �سبكتها. وتتوقع »موبايلي« اأن تبلغ كلفة ال�سفقة حواىل 
2.4 بليون ريال )640 مليون دوالر( على مدى ال�سنوات الثالث املقبلة. وقالت 
اإنها �ستدبر التمويل من االأموال املتح�سلة والت�سهيالت املتاحة. وتراجع املوؤ�ر 
الرئي�ش للبور�سة امل�رية 1.1 يف املئة اإىل 13135 نقطة مع ا�ستمرار تدهور 
التوقع��ات الفني��ة. وهب��ط �سهم »بلت��ون« املالي��ة 2.6 يف املئة. واأبل��غ الرئي�ش 
التنفيذي لبلتون ب�سام عزب »رويرز« اليوم، اأن ال�ركة �ستطلق �سندوقا ببليون 
دوالر لال�ستثمار يف اأدوات الدخل الثابت يف اأيلول )�سبتمرب( املقبل. واأ�ساف اأن 
ال�ركة تخطط اأي�سا لال�ستحواذ على �ركات و�ساطة يف م�ر واأ�سواق مبتدئة.

واأعلنت ال�ركة اأم�ش االأحد عن �سايف ربح جممع للربع الثاين بلغ 13.6 مليون 
جنيه م�ري )767 األفًا و494 دوالراً( مقابل خ�سارة قدرها 9.1 مليون جنيه 

قبل عام.

ق��ال »اجله��از املرك��زي لالإح�س��اء« يف ال�س��ودان    اإن مع��دل الت�سخم 
ال�سن��وي ارتف��ع اإىل 34.23 يف املئ��ة يف مت��وز )يولي��و( املا�س��ي من 
32.63 يف املئ��ة يف حزي��ران )يونيو( املا�سي مب��ا يرجع جزئيًا اإىل 
اإرج��اء ق��رار اأمريكي يف �س��اأن رفع عقوب��ات اقت�سادي��ة مفرو�سة على 
الب��الد على نح��و دائم. وانخف�ش اجلني��ه ال�س��وداين وزادت االأ�سعار منذ 
قال��ت الواليات املتحدة يف 11 متوز )يوليو( املا�س��ي اإنها اأجلت قراراً 
يف �س��اأن العقوب��ات ملدة ثالثة اأ�سه��ر. وقالت رباب اأحم��د، وهي عاملة 
تبل��غ م��ن العم��ر 38 عام��ًا، اإن االأ�سعار تزيد عل��ى نحو يوم��ي واإنها ال 
ت�ستطي��ع احلي��اة هكذا، م�سيف��ة اأن دخلها كما ه��و واإن احلكومة ال تعباأ 
بال�سعب واإنها ال تعرف ماذا يحدث اأو ما يجب اأن تفعله كي تكون قادرة 
عل��ى احلياة. ويقول ال�سودان اإنه امتثل جلمي��ع املطالب االأمريكية لرفع 
العقوب��ات املتعلقة بحقوق االإن�سان واأمور اأخ��رى والتي مت فر�سها منذ 
20 عام��ًا واأ���رت باالقت�ساد. وكان الرئي�ش االأمريكي ال�سابق باراك 
اأوبام��ا رف��ع العقوب��ات ب�سكل موقت مل��دة �ستة اأ�سه��ر يف كانون الثاين 
)يناي��ر( املا�سي، وعل��ق حظراً جتاري��ًا واألغي جتميد اأ�س��ول وعقوبات 
مالي��ة. لكن الواليات املتحدة قالت يف حزيران )يونيو( املا�سي اإنها ال 

تزال »قلقة جداً« يف �ساأن حقوق االإن�سان.

بوادرها تلوح في األفق... أزمة مالية في وول ستريت منذ انهيار مصرف ليمان براذرز األميركي

يبق��ى تاري��خ 15 �سبتم��رب 2008 الي��وم ال��ذي �سه��د 
انهي��ار م�رف ليم��ان ب��راذرز االأمريك��ي، لينهار يف 
اإث��ره االقت�س��اد العاملي، بداي��ة اأخطر اأزم��ة مالية منذ 
الك�س��اد الكب��ري، غ��ري اأن البوادر بداأت تل��وح منذ �سيف 
الع��ام ال�ساب��ق. يف 9 اأغ�سط���ش 2007، ق��ام م���رف 
"ب��ي اإن بي باريبا" الفرن�س��ي بتجميد ثالثة �سناديق 
تتعام��ل يف ال�س��وق العقارية االأمريكي��ة، موجها بذلك 
ر�سال��ة اإىل االأو�س��اط املالية باأن القرو���ش امل�سمونة 
بره��ون عقاري��ة يف الوالي��ات املتح��دة مل تع��د جديرة 
بالثق��ة. واأدى ذل��ك اإىل تدهور موؤ���ر داو جونز الأ�سهم 
اأك��رب ثالثني �ركة �سناعي��ة اأمريكية، بن�سبة قاربت 3 
باملئة. ويذكر العميل يف �س��وق االأ�سهم كيني بولكاري 

ال��ذي يعم��ل يف وول �سريت من��ذ 1985 "راأينا الذعر 
الذي��ن  واالأف��راد  التح��وط+  +�سنادي��ق  ب��ني  ينت���ر 
يتداول��ون املنتجات املالية االأق��ل ر�سوخا لل�سوابط". 
وي�سي��ف "كن��ت قلق��ا لكنن��ي مل اأكن مذع��ورا" يف تلك 
الفرة التي كان يلعب فيها دور الو�سيط بني ال�سما�رة 
يف البور�س��ة وامل�رفيني ومدي��ري االأ�سول، حل�ساب 
النا���ش  "ب��داأ  ويتاب��ع  الربيطاني��ة.  "اإي��كاب"  �رك��ة 
ي�سعون لفه��م هذا العامل +االفرا�س��ي+ من املنتجات 
املت�سعب��ة". - جهل حلقيقة الو�س��ع - وبدا اجلهل ذاته 
حلقيق��ة الو�سع �سائ��دا يف البيت االأبي���ش اأي�سا، حيث 
اعل��ن الرئي�ش جورج بو�ش يف الي��وم نف�سه، يف التا�سع 
م��ن اأغ�سط���ش، بنربة قاطع��ة ردا على �س��وؤال "يبدو يف 
املرحلة الراهنة اأننا نتجه اإىل تباطوؤ يف االقت�ساد. هذا 
ما تعك�سه الوقائ��ع".  ومن العوامل التي �سجعت الفورة 

العقاري��ة، ال�سيا�س��ة الت��ي اعتمدها رئي���ش االحتياطي 
الف��درايل االأمريك��ي اآالن غرين�سب��ان، اإذ ابق��ى معدالت 
فائ��دة متدنية جدا واأغ��رق االأ�سواق بال��دوالرات، االأمر 
ال��ذي �سجع االأ�ر على االقرا�ش ل�راء منازل. وبرزت 
القرو���ش كمحرك لال�سته��الك. ويذكر كين��ي بولكاري 
"كان باالم��كان ح�سول �سخ�ش عاطل عن العمل على 
قر���ش". يف وول �سري��ت، �سجلت االرب��اح واملكافاآت 
املالي��ة ارتفاع��ا كبريا، وال �سيم��ا اأن اإدارة الرئي�ش بيل 
كلينت��ون قام��ت يف 1999 باإلغ��اء قان��ون غال���ش-
�ستيغ��ال ال��ذي كان يف�سل بني م�س��ارف الودائع التي 
تعتمد �سيا�سة حذرة، وم�سارف االأعمال التي تقبل على 
املجازفة. واإزاء الطلب ال�سديد، قام الو�سطاء با�ستحداث 
قرو�ش م�سمونة برهون عقارية بن�سب فوائد متفاوتة، 
قام��ت امل�سارف الحق��ا بن�ر خماطره��ا يف االأ�سواق 

املالي��ة م��ن خالل اإع��ادة بيعه��ا باأج��زاء متفرقة على 
�س��كل "�سن��دات دي��ون م�سمون��ة باأ�س��ول"، مبوافق��ة 
وكاالت الت�سنيف االئتم��اين. لكن مع قيام االحتياطي 
الف��درايل برف��ع مع��دالت فائدت��ه اعتبارا م��ن 2004، 
تب��دل الو�س��ع يف ال�س��وق العقاري��ة وبات��ت العائ��الت 
التي تعت��رب اأو�ساعها ه�سة تواج��ه �سغطا �سديدا وجتد 
�سعوب��ة يف ت�سديد قرو�سها. ويروي كيني بولكاري اأن 
"امل�ساع��ب كانت تتفاقم بعيدا ع��ن االأنظار" م�سيفا 
اأن "ه��ذه املنتجات املالي��ة امل�ستق��ة واملعقدة مل تكن 
مفهومة كثريا، لكن مل يكن اأحد يكرث طاملا اأن ال�سوق 
يف ازدهار واجلميع يحق��ق مكا�سب مالية". - منعطف 
كب��ري" - ثم��ة م���رف توق��ع الكارث��ة ه��و غولدمان 
�ساك���ش. اذ دع��ا مدي��ره امل��ايل ديفي��د فيني��ار يف 14 
دي�سم��رب 2006 اإىل اجتم��اع م��ع م�س��وؤويل املخاط��ر 

والعم��الء يف البور�س��ة، لبحث و�سع ال�س��وق العقارية 
االأمريكي��ة. وقال م���ريف لوكالة فران���ش بر�ش طالبا 
ع��دم ك�س��ف ا�سمه اأنه اأ�س��ري يف تلك الف��رة اإىل ت�سجيل 
خ�سائ��ر اأوىل يف حمفظة غولدمان �ساك�ش. واأمر فينيار 
عندها بتبديل ا�سراتيجية اال�ستثمار يف �سوء توقعات 
بانهي��ار �س��وق العق��ارات. وق��ال للمجتمع��ني "يج��ب 
اأن ن�س��ع اأنف�سن��ا يف ماأم��ن". واإن كان ه��ذا التبدل يف 
اال�سراتيجي��ة اأت��اح للم���رف حتقي��ق اأرب��اح طائل��ة 
وتف��ادي االأ�س��واأ، اإال اأن��ه حم��ل "هيئ��ة االأوراق املالية 
والبور�سات االأمريكي��ة" امل�سوؤولة عن �سبط البور�سة 
عل��ى مالحقته وقد اتهمته يف 2010 با�ستحداث منتج 
معق��د يف 2007، يحت��وي عل��ى رهون عقاري��ة عالية 
املخاط��ر عرف يف حين��ه با�سم "اأباكو���ش"، وقد باعه 
امل�رف اإىل زبائن كانوا يعتقدون اأن ال�سوق العقارية 

يف ارتف��اع، يف ح��ني كان امل���رف يتوق��ع هبوطها. 
ب��ي  "ج��ي  م���رف  اأع��اد   ،2008 مار���ش   16 ويف 
مورغ��ان ت�سي�ش" �راء �ركة "بري �سترينز" لال�ستثمار 
لق��اء �سعر زهيد فيما كانت عل��ى �سفري االإفال�ش نتيجة 
اإقباله��ا على ره��ون عقاري��ة عالية املخاط��ر. وكانت 
ه��ذه ال�ركة التي اأن�سئت عام 1923 وتوظف 14 األف 
�سخ�ش، من رموز جناح القطاع املايل االأمريكي. وعلق 
كيني بولكاري "كان هذا املنعطف الكبري" م�سيفا "يف 
اأعقابه، باتت جميع هذه املنتجات املالية املعقدة غري 
قابلة للبيع. مل يعد هناك زبائن لها. وفجاأة عّم الذعر". 
وحت��ول امل�ستثمرون عندها اإىل �س��وق االأ�سهم وبا�روا 
ت�سفية ال�سن��دات. وقال كيني بولكاري منتقدا "كنا يف 
نهاية امل�سار، لكننا دفعنا الثمن غاليا رغم اأننا مل نكن 

نتعامل اإطالقا بهذه املنتجات ال�سامة".

مشروع أسترالي للغاز بقيمة 180 بليون دوالر 
يدخل مرحلة نهائية

و�سل اآخ��ر مكون �سخم من م�روع ي�ستهدف حتقيق طفرة يف اإنتاج 
الغ��از الطبيعي امل�س��ال يف اأ�سراليا تبلغ قيمت��ه 180 بليون دوالر، 
ليع��زز �سباق��ًا بني �رك��ة »�س��ل« االإنكليزي��ة - الهولندي��ة العمالقة 
و»اإنبك���ش« الياباني��ة للب��دء يف تربي��د الغ��از م��ن اأج��ل الت�سدير يف 
2018. وهناك الكثري على املحك يف هذا امل�روع العمالق، فهناك 
�سمع��ة ال�ركت��ني وكذل��ك اإم��كان و�س��ول للم��رة االأوىل  اإىل حق��ول 
م�سرك��ة للغ��از وجناح اأ�سرالي��ا يف جتاوز مكانة قط��ر لت�سبح اأكرب 
م�سدر يف الع��امل للغاز الطبيعي امل�سال. و�ساف��رت »اإكثيز فنت�رر«، 
وه��ي من�ساأة عائم��ة الإنتاج وتخزين وتفريغ الغ��از، 5600 كيلومر 
من �ساحة لبناء ال�سفن يف كوريا اجلنوبية و�سر�سو على م�سافة 220 
كيلومراً من �سواحل غرب اأ�سراليا ملعاجلة املكثفات من حقل اإكثيز. 
وتدي��ر »اإنبك�ش« اأك��رب �ركة ال�ستك�س��اف النفط والغ��از يف اليابان، 
»اإكثيز« وهو اأكرب ا�ستثمار خارجي للبالد واأول م�روع عمالق للغاز 
الطبيع��ي امل�سال لها. وقال رئي�ش »ماثي��وز« ال�ست�سارات الطاقة توم 
اأو �سوليفان: »هذا امل�روع م�سدر فخر �سخم لليابان واإ�سافة مهمة 

اإىل...اإمدادات الطاقة«.
واأ�س��اف: »جمي��ع االأنظ��ار عل��ى اإنبك���ش ل��رى اإذا كان��ت 

ت�ستطي��ع النجاح يف ه��ذا دون املزيد من خروج امليزانية 
عن ال�سيط��رة وتاأخر التنفي��ذ«. و�سياأت��ي االإنتاج االأول، 

املق��رر بحلول اآذار )مار���ش( 2018، متاأخراً اأكرث من 
عام عن املوعد امل�سته��دف. وزادت الكلفة باأكرث من 

10 يف املئ��ة اإىل 37 بلي��ون دوالر من��ذ املوافقة 
عل��ى امل���روع يف 2012. وعل��ى مقرب��ة من��ه، 

يعاين م�روع »بريل��ود« التابع ل�»رويال دات�ش 
�سل« والبالغة قيمته 12.6 بليون دوالر، وهو 

اأكرب من�س��اأة عائم��ة للغاز الطبيع��ي امل�سال 
يف الع��امل، اأي�س��ًا م��ن التاأخ��ر ع��ن املوعد 

الفر�س��ة  »�س��ل«  وخ���رت  امل�سته��دف. 
ك��ي ت�سب��ح اأول منت��ج للغ��از الطبيعي 

امل�سال م��ن من�ساأة عائم��ة حني بداأت 
»برونا�ش« املاليزية ت�سغيل من�ساأة 

عائمة اأ�سغر للغاز الطبيعي امل�سال 
هذا العام. وو�سلت من�ساأة »�سل«، 

الت��ي تزيد م�ساحتها �ستة اأمثال 
ع��ن اأكرب حامل��ة طائرات، مع 

�سط��ح يزيد طوله ع��ن اأربعة 
يف  الق��دم،  لك��رة  مالع��ب 

وتتوقع  املا�س��ي.  ال�سهر 
ت�ستغ��رق  اأن  »�س��ل« 

عملية رب��ط املنظومة 
التجريبي  والت�سغيل 

م��ا ي�س��ل اإىل 12 
�سه��راً مم��ا يعني 

الت�سغيل  بدء  اأن 
يف  �سيك��ون 

الف��رة ب��ني 
ن  ني�س��ا

بري��ل(  )اأ

ومت��وز )يوليو( 2018. و�سي�س��خ امل�روع الذي �سيب��داأ اأواًل اأيًا كان 
الغ��از بعيداً عن احلق��ل االآخر يف الوقت الذي ي�س��رك فيه االثنان يف 
نف���ش املكامن. وق��ال املحلل لدي »وود ماكنزي« �س��ول كافونيك اإن 
ال�سب��اق يعن��ي اأك��رث اإىل »بريل��ود« باملقارنة م��ع »اإكثيز« نظ��راً الأن 
»بريل��ود« اأ�سغ��ر. وت�س��ع »اإنبك���ش« اأي�س��ًا رهان��ًا مت�ساوي��ًا يف كال 
االجتاه��ني فه��ي متل��ك 17.5 يف املئة م��ن »بريل��ود« وكذلك 62.2 
يف املئ��ة م��ن »اإكثيز«. والتع��رث والنزاعات اأمر طبيع��ي يف امل�ساريع 
العمالق��ة. وواجه��ت »�سيفرون ك��ورب« م�سكالت عدي��دة يف م�روع 
»غورغ��ون« التاب��ع له��ا والبالغ��ة قيمت��ه 54 بلي��ون دوالر يف غرب 
اأ�سرالي��ا حني بداأته يف 2016. وقد ي�سهد »بريل��ود« و»اإكثيز« اأي�سًا 
تاأخريات خالل مو�سم االأعا�سري املدارية يف الفرة من ت�رين الثاين 
)نوفمرب( وحتى ني�س��ان )اأبريل(. وتتوقع »وود ماكنزي« اأن ي�ستغرق 
الت�سغي��ل التجريبي ل�»بريلود« مدة اأطول ب�سبب حجم امل�روع الكبري 
والتكنولوجيا اجلديدة به، لكنها ترى ميزة يف اخلربة الطويلة ل�»�سل« 
يف م�ساري��ع الغاز الطبيعي امل�سال. وقال كافونيك: »اخلربة تهم حقًا 
خ��الل عملية الت�سغي��ل التجريبي وهي اإحدى اأك��رث العنا�ر حتديًا«. 
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