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حركة األسهم

"آير برلين" تعلن إفالسها و"لوفتهانزا" تريد 
شراءها

انخفاض قيمة الجنيه اإلسترليني يجتذب السياح

إيطاليا تسجل أفضل نمو سنوي منذ 2011

عزوف قياسي عن االستثمار في األسهم 
منذ تهديدات ترامب لكوريا الشمالية

كسوف الشمس يكبد الشركات األميركية 
خسائر تقارب 700 مليون دوالر

  اأعلن��ت �رشك��ة الط��ران االملاني��ة "اي��ر برلني"  
انه��ا بداأت اجراءات اإعالن افال�سها بعدما ابلغتها 
امل�ساهم��ة الرئي�سي��ة فيه��ا، جمموع��ة "االحتاد" 
للط��ران، بانه��ا "ل��ن تق��دم له��ا اي دع��م م��ايل 
ا�س��ايف". وقال البيان ان "احلكوم��ة ولوفتهانزا 
يف  برل��ني+  +اي��ر  يدعم��ون  اآخري��ن  و���رشكاء 
جهوده��ا الع��ادة الهيكل��ة"، موؤك��دا ان طائراتها 
�ستوا�س��ل رحالته��ا. وبعي��د ذلك اعلن��ت ال�رشكة 
االملاني��ة املناف�س��ة "لوفتهان��زا" يف بي��ان انها 
جتري مفاو�سات مع "اير برلني" من اجل "�رشاء 
ن�ساط��ات" ال�رشك��ة الت��ي تواج��ه �سعوب��ات "ما 
�سي�سم��ح بتوظيف عاملني فيه��ا". واعلنت وزيرة 
االقت�ساد االملانية بريغيته زيربي�س بعد ذلك يف 

موؤمت��ر �سحايف من��ح قر�س بقيم��ة 150 مليون 
ي��ورو اىل "اي��ر برل��ني" لتجن��ب توق��ف رحالتها 
بينم��ا ما زال عدد من املقاطع��ات يف فرتة عطل 
"ه��ذا املبل��غ يفرت���س ان  مدر�سي��ة. وقال��ت ان 
يك��ون كافيا لثالث��ة ا�سه��ر". وبا�ستثناء حتقيقها 
اأرباحا �سئيلة عام 2012، مل ت�سجل "اير برلني" 
اأرباحا منذ الع��ام 2008. وتفاقم الو�سع موؤخرا 
حي��ث مني��ت ال�رشك��ة التي تع��اين من دي��ن يبلغ 
ح��واىل مليار يورو بخ�س��ارة تاريخية يف 2016 
)782 ملي��ون يورو(. من جهتها، عربت جمموعة 
"االحت��اد للطران" التي تتخ��ذ من اأبوظبي مقرا 
له��ا عن "عميق ا�سفها" بعدم��ا تلقت "اإخطارا من 
ط��ران برلني يفيد بتقدم االأخ��رة بطلب و�سعها 
حتت احلرا�سة الق�سائية نتيجًة للتدهور املت�سارع 

يف االأداء التجاري لل�رشكة االأملانية".

ارتفع عدد زوار اململكة املتحدة اإىل 3.5 مليون 
زائ��ر يف يونيو / حزيران املا�سي، بن�سبة �سبعة 
يف املئ��ة مقارن��ة مع م��ا كانت علي��ه يف ال�سهر 
نف�س��ه م��ن الع��ام املا�س��ي وفق��ًا الإح�س��اءات 
ر�سمي��ة. كم��ا ارتفع ع��دد ال�س��واح القادمني من 
اأمري��كا ال�سمالي��ة بن�سب��ة 34 يف املئ��ة. وق��ال 
مكت��ب االإح�س��اءات الوطن��ي، اإن ال�س��واح اأنفقوا 
2.2 مليار جنيه ا�سرتليني يف اململكة املتحدة، 
بزيادة عن العام املا�سي قدرها اثنني يف املئة.
ال�سهر االأف�سل �سياحيًا تاأتي هذه الزيادة نتيجة 
هبوط قيمة اجلنيه ما يجعل من اململكة املتحدة 
وجهة تتنا�سب م��ع االإمكانيات املادية لل�سياح، 
ولك��ن هذه الزي��ادة يف ع��دد ال�سي��اح تاأتي بعد 

وقوع هجمات اإرهابية يف لندن ومان�س�سرت.
و�سجل �سكان اململك��ة املتحدة رقمًا قيا�سيًا يف 
قيامه��م برحالت خارج البالد، يف �سهر يونيو / 

حزي��ران بل��غ 7.2 مليون رحلة بزي��ادة ن�سبتها 
اأربع��ة يف املئة عن الع��ام املا�سي. وعلى الرغم 
م��ن انخفا�س قيم��ة اجلني��ه اال�سرتلين��ي، اأنفق 
�س��كان اململك��ة املتح��دة يف رحالته��م خ��ارج 
الب��الد ما قيمته 4.6 مليار جني��ه ا�سرتليني اأي 
بزي��ادة ن�سبته��ا 15 يف املئة. �س��واح يتفرجون 
عل��ى قم�س��ان وت��ذكارات عليه��ا �س��ور الأب��رز 
مع��امل لن��دن ال�سياحي��ة، و�ساع��ة بي��غ ب��ن يف 
اخللفية. GETTY IMAGES وقال اخلبر 
االقت�س��ادي هوارد اآرت�رش اإن الزيادة الكبرة يف 
عدد الزوار من اأمريكا ال�سمالية، التي ارتفعت من 
483 الف �سائح يف يونيو / حزيران يف العام 
املا�س��ي اإىل 650 األ��ف �سائح يف العام احلايل، 
"كان اأحد اأهم م�سبباتها االنخفا�س احلاد الذي 
ط��راأ منذ منت�سف ع��ام 2016 على �سعر �رشف 
اجلني��ه اال�سرتليني مقاب��ل ال��دوالر االأمريكي". 
وارتف��ع ع��دد ال�سي��اح القادمني م��ن اأوروبا اإىل 

اأي بن�سبة اثنني يف املئة.  2.241

�سجل��ت ايطاليا اأف�سل منو اقت�س��ادي �سنوي لها 
من��ذ 2011 م��ع حتقيق اجمايل الن��اجت الداخلي 
منوا ف��اق التوقع��ات بلغ 1،5 باملئ��ة على مدى 
�سن��ة. و�سجلت ايطالي��ا يف اال�سه��ر ال�ستة االوىل 
باملئ��ة،   1،2 ن�سبت��ه  بلغ��ت  من��وا   2017 م��ن 
بح�س��ب املعه��د الوطني لالح�س��اءات )اإي�ستات(. 
وبقي��ت ن�سب��ة النم��و الف�سل��ي عن��د 0،4 باملئة 
يف الرب��ع الثاين م��ن العام 2017، م��ا يعني ان 
النم��و االيطايل ال ي��زال حتت مع��دل 0،6 باملئة 
للنم��و يف منطق��ة اليورو للف��رتة نف�سه��ا. واعلن 
رئي���س ال��وزراء االيط��ايل باول��و جنتيل��وين ان 

"النم��و فاق التوقع��ات، ما ي�س��كل منطلقا جيدا 
وكان��ت  والتوظي��ف".  االقت�س��اد  عجل��ة  لدف��ع 
احلكوم��ة االيطالي��ة توقع��ت زي��ادة بن�سبة 1،1 
باملئ��ة يف اجمايل الناجت الداخلي للعام 2017، 
مقاب��ل زيادة بن�سبة 0،9 باملئ��ة كانت توقعتها 
املفو�سي��ة االوروبي��ة، يف ح��ني كان��ت ارق��ام 
�سن��دوق النقد ال��دويل ت�س��ر اىل توقع��ات بنمو 
ن�سبته 0،8 باملئة. خرجت ايطاليا من االنكما�س 
يف 2014 اال ان النمو جاء �سعيفا جدا عند 0،1 
باملئ��ة. و�سج��ل االقت�ساد االيطايل من��وا بن�سبة 
0،8 باملئة يف 2015، يف حني �سهدت 2016 
منوا بل��غ 0،9 باملئة، اي ن�س��ف معدل النمو يف 

منطقة اليورو.

اأظه��رت بيانات »بن��ك اأوف اأمريكا مريل 
لين���س«   اأن التحذي��رات الت��ي اأطلقها الرئي�س 
االأمركي دونال��د ترامب ب�سب »النار والغ�سب« 
على كوريا ال�سمالية، اأعقبها اأكرب نزوح عن االأ�سهم 
يف ع�رشة اأ�سابيع. واأظهرت البيانات االأ�سبوعية، التي 
تر�س��د تدفق��ات االأموال على م��دار اأ�سبوع م��ن االأربعاء 
اإىل االأربع��اء، اأن امل�ستثمري��ن �سحبوا 1.3 بليون دوالر من 
�سناديق االأ�سهم مع تركز التخارجات من اخلمي�س اإىل االثنني 
بع��د ت�ساعد التوت��رات بني الواليات املتح��دة وكوريا ال�سمالية. 
وكانت حتذيرات ترامب، رداً على تهديدات كوريا ال�سمالية باإطالق 
�سواري��خ فوق اليابان نحو منطقة قريبة من جزيرة غوام االأمركية، 
الواقعة يف املحيط الهادئ. وفقدت اأ�سواق االأ�سهم العاملية نحو تريليون 
دوالر عق��ب تهدي��د ترامب. واأ�سار »بن��ك اأوف اأم��ركا« اىل اأن امل�ستثمرين 
اجته��وا اإىل م��ا يعتربون��ه مالذات اآمن��ة يف ال�سندات التي جذب��ت 3.5 بليون 
دوالر، واملع��ادن الثمين��ة التي ا�ستقطب��ت 500 ملي��ون دوالر يف اأكرب تدفقات 
ت�سجله��ا يف ع���رشة اأ�سابي��ع. ويت��م ت��داول الذهب حاليًا عن��د اأعل��ى م�ستوياته يف 
ت�سع��ة اأ�سه��ر. وت�س��درت االأ�سهم االأمركية جم��دداً قائمة االأ�سهم الت��ي حتملت العبء 
االأك��رب لعمليات البي��ع وبقيمة بلغت اأربعة بالي��ني دوالر. وانخف�س موؤ�رش »�ستاندرد 

اآن��د ب��ورز 500« بن�سب��ة 1.4 يف املئ��ة االأ�سب��وع املا�س��ي يف اأك��رب هبوط من��ذ اآذار 
)مار���س(. و�سجلت اأ�سهم االأ�سواق النا�سئة اأول تدفقات خارجة يف 22 اأ�سبوعًا لتخ�رش 
1.6 بلي��ون دوالر يف وقت عزف امل�ستثمرون ع��ن االأ�سول العالية االأخطار. واأنهى 
»اإم اإ���س �سي اآي« الأ�سه��م االأ�سواق النا�سئة االأ�سبوع املا�سي منخف�سًا 2.3 بفي املئة، 
يف اأ�س��واأ اأداء اأ�سبوع��ي له منذ كانون االأول )دي�سمرب(، مع انخفا�س االأ�سواق االآ�سيوية 
مث��ل كوريا اجلنوبية مب��ا يزيد على ثالثة يف املئة. و�سه��دت �سناديق ديون االأ�سواق 
النا�سئة اأول نزوح يف 29 اأ�سبوعًا واإن كان بحجم متوا�سع بلغ 100 مليون دوالر يف 
حني جرى �سحب 2.3 بليون دوالر من �سناديق ال�سندات ذات العائد املرتفع يف اأكرب 
تدفق��ات خارجة يف نحو �ستة اأ�سهر. وم��ا زال امل�ستثمرون يف�سلون االأ�سهم االأوروبية 
والياباني��ة، الت��ي جذبت 500 ملي��ون دوالر و 2.5 بليون دوالر عل��ى الرتتيب خالل 
االأ�سب��وع، يف حني جذبت اليابان اأكرب تدفق��ات يف 20 اأ�سبوعًا. وفتحت اأم�س االأ�سهم 
االأمركي��ة م��ن دون تغر يذكر، بعد ي��وم من تكبد املوؤ�رش »�ستان��درد اآند بورز 500« 
اأك��رب خ�سائره اليومي��ة بالن�سبة املئوية يف نحو ثالثة اأ�سهر و�سط خماوف ب�ساأن قدرة 
الرئي���س االأمرك��ي دونالد ترامب على تطبي��ق برناجمه الداعي للنم��و.  وتراجع »داو 
جون��ز ال�سناعي« 12.56 نقطة اأو 0.06 يف املئة اإىل 21738.17 نقطة. وانخف�س 
»�ستان��درد اآن��د بورز 500« مبق��دار 2.29 نقط��ة اأو 0.09 يف املئ��ة اإىل 2427.72 
نقط��ة. وتراجع��ت االأ�سهم اليابانية اإىل اأدنى م�ستوياته��ا يف ثالثة اأ�سهر ون�سف �سهر، 
وانخف�س��ت لالأ�سبوع اخلام�س على التوايل متاأثرة بخ�سائ��ر ال�سوق االأمركية وهبوط 
ال��دوالر يف ظ��ل تنامي ال�سكوك ب�س��اأن قدرة الرئي���س دونالد ترامب عل��ى امل�سي يف 

�سيا�سات لتعزيز النمو.

ُي�س��اف ك�سوف ال�سم�س الكل��ي االأ�سبوع املقبل اإىل قائمة م��ن االأمور التي تلهي 
العامل��ني عن العم��ل، ما يكبد ال���رشكات االأمركي��ة خ�سائ��ر يف االإنتاج مبئات 
املالي��ني من الدوالرات. و�سيتكبد اأ�سحاب العمل االأمركيون خ�سائر يف االإنتاج 
تقدر بحواىل 694 مليون دوالر نتيجة 20 دقيقة تقريبًا تقدر موؤ�س�سة »ت�سالنجر 
غراي اآند كري�سما�س« اأن العاملني �سيقتطعوها من يوم عملهم   للقيام واخلروج 

من مكاتبهم ملتابعة الك�سوف الذي �سي�ستغرق دقيقتني ون�سف دقيقة تقريبًا.
وق��ال نائب رئي�س املوؤ�س�سة التي تتخذ م��ن �سيكاغو مقراً لها، اندي ت�سالنجر اإن 
20 دقيقة هو تقدير متحفظ، م�سراً اإىل اأن كثراً من النا�س قد ي�ستغرقون وقتًا 
اأط��ول من ذلك ليجهزوا اأجهزة التل�سكوب اأو نظارات الروؤية اخلا�سة اأو حتى اأخذ 
عطلة يف ذلك اليوم. واأ�ساف: »هناك عدد قليل جداً من النا�س لن يخرجوا عندما 
تك��ون هناك ظاهرة �سماوية«. وق��در ت�سالنجر عدد العاملني يف ذلك اليوم بنحو 
87 ملي��ون �سخ���س. ويف منا�سبة »�سايرب مان��داي« اأو »اثنني االإنرتنت«، وهو 
م�سطل��ح لي��وم االثنني الذي يل��ي عطلة عيد ال�سكر يف الوالي��ات املتحدة تكبدت 
ال���رشكات خ�سائر اإنتاج تقدر بنحو 450 مليون دوالر عن كل 14 دقيقة ُق�سيت 
يف الت�سوق ولي�س يف العمل. وقال ت�سالنجر اإن اأحداث كهذه من املرجح اأن تكون 
ذات تاأثر كبر يف ال�رشكات ال�سغرة التي عندما يغيب عمالها ال متتلك تغطية 
كافي��ة من رفاقهم يف العمل بخا�سة يف ظل �سوق العمل املحدودة حاليًا والتي 

ي�سعب فيها اإيجاد عمالة ماهرة.

منتجو الملح في لبنان متمسكون بمهنة مهددة باالندثار أعالتهم لعقود

اأم�سى الرج��ل الت�سعيني اليا�س النجار اأكرث من ن�سف 
قرن من عم��ره يف ا�ستخراج امللح من مياه البحر على 
�ساطئ مدينته يف �سمال لبنان، لكنه يخ�سى مع اأقرانه 
الذي��ن بات��وا قلة، م��ن اندث��ار مهنة مل يعرف��وا �سواها. 
وبعدم��ا كان ا�ستخراج امللح بالط��رق التقليدية رائجًا 
عل��ى ال�سواح��ل اللبناني��ة، ب��ات يقت���رش حالي��ًا عل��ى 
�ساطئ مدينة اأنفه الواقعة على بعد 80 كيلومرتاً �سمال 
ب��روت. ويخ�سى العاملون يف هذا املجال، اأن حترمهم 
ال�سلط��ات اللبنانية من املالح��ات القليلة املتبقية يف 
اأنفه، ك��ي تبني م�ساري��ع ا�ستثمارية �سخم��ة مكانها، 
يف بلد تكرث فيه التعديات على االأمالك البحرية. وبنى 
اليا���س املالحات بعدما ا�ستاأج��ر االأر�س عام 1952، 

ومل يب��َق اإاّل القلي��ل منها �ساحلًا للعم��ل، بعد ت�رشرها 
عل��ى مر ال�سنني من دون اأن ت�سمح ال�سلطات برتميمها. 
ويق��ول باأ�س��ى لوكال��ة »فران�س بر�س«، ه��ذا »ما تبّقى 

فقط من املالحات«. 
وي�سيف »يف اخلم�سينات، كنت اأُنتج وحدي 300 طن 
من امللح، فيما ي�سل االإنتاج اليوم ويف اأح�سن االأحوال 
اإىل 30 طن��ًا«. وي�رشف اليا�س ال��ذي و�سع قبعة تقيه 
ح��رارة ال�سم���س، عل��ى عدد قلي��ل من العم��ال الباقني 
معه، يجمعون املل��ح يف اأكيا�س بال�ستيك بي�ساء قبل 
اإغالقها باإحكام بخياطتها ثم ي�سعونها جانبًا. و�سهد 
ه��ذا القطاع على م��ر العقود انتكا�س��ات، بداأت بنق�س 
الي��د العاملة خالل احلرب االأهلية )-1975 1990(، 
و�س��واًل اإىل اإلغاء الر�سوم اجلمركية على ا�ستراد امللح 
م��ن اخل��ارج. ويق��ول حافظ جري��ج )67 عام��ًا( الذي 

ميل��ك مالح��ات خا�س��ة على �ساط��ئ اأنفه ل��� »فران�س 
بر���س«، اإن املالحات يف لبنان »كان��ت ت�ستخرج بني 
العامني 1955 و1975 نحو 50 األف طن �سنويًا، ومل 
يكن لبنان يحتاج اإىل اال�ستراد، حتى اأن الدولة كانت 
تفر�س �رشيبة 200 يف املئة على ا�ستراده«. وي�سف 
اخلم�سين��ات ب� »الف��رتة الذهبية«. لك��ن االأمور تغرت 
عام 1975 م��ع اندالع احلرب االأهلي��ة التي ا�ستمرت 
15 عام��ًا، وكانت اإحدى نتائجها موجات هجرة من 
لبن��ان اإىل دول الع��امل. وم��ن ب��ني الفاري��ن اأ�سحاب 
مالح��ات وعاملون فيها. ومبغادرة ه��وؤالء، بداأ اإنتاج 
امللح يرتاجع تدريجًا يف مقابل ارتفاع الطلب، ما دفع 
ال�سلطات عام 1990 اإىل اإلغاء الر�سوم اجلمركية على 
امللح امل�ستورد. ومل يع��د املنتجون املحليون قادرين 
عل��ى مناف�س��ة املنتج��ات امل�ستوردة با�سع��ار زهيدة. 

وتوقف��ت ال�سلط��ات ع��ام 1994 عن جم��ع ال�رشائب 
م��ن منتجي املل��ح، واأوقف��ت البلديات بع��د ذلك قبول 
طلبات املالحني بال�سماح لهم ب�سيانة االأحوا�س، ما 
�ساه��م يف تهمي�س هذه ال�سناعة مع ت�رشر االأحوا�س 
تدريج��ًا. وبح�س��ب جريج، ب��ات ن�س��ف االأحوا�س يف 
اأنفه غر �سالح لال�ستعمال منذ العام 1994. ويحمل 
جري��ج ب�سدة على ال�سلطات، قائ��اًل »اإذا مل يتمكنوا من 
هدم املالحات، يري��دون وقفها عن العمل لي�سبح من 
ال�سه��ل اأكرث على حيت��ان املال ���رشاء االأرا�سي وبناء 
منتجعاتهم«. وهو يعتقد اأن »االأرا�سي التي تقع عليها 
املالح��ات �سُت�سل��م للمتمول��ني«. لك��ن الناطق��ة با�سم 
بلدي��ة اأنف��ه كري�ستيان نقوال تنفي ذل��ك ب�سدة، موؤكدة 
اأن »ال اإثب��ات عل��ى اأن ال�سلط��ات تريد ت�سلي��م ال�ساطئ 
اإىل اأ�سح��اب املال«. وتو�س��ح اأن الدولة »توقفت عام 

2010 عن ا�ستيفاء الر�سوم ال�رشيبية على املالحات، 
الأنه��ا اعتربتها تعدي��ًا على االأم��الك البحرية العامة، 
وبات احل�س��ول على تراخي���س لت�سليحها وترميمها 
�سعب��ًا«. و�س��ط هذه ال�سعوبات، يك��د منتجو امللح يف 
اأنف��ه حاليًا ملوا�سلة عملهم. ويتطل��ب ا�ستخراج امللح 
جه��داً كب��راً يف ف��رتة زمني��ة حم��دودة. اإذ ال ميك��ن 
القي��ام بذلك اال خ��الل اأ�سهر ال�سي��ف. وتتجمع املياه 
يف البداي��ة ع��رب م�سخات تتلقى الطاق��ة من طواحني 
هوائي��ة �سغرة يف مربعات ا�سمنتية بعمق مرت واحد. 
وتبقى املي��اه يف املربعات التي ت�س��ل م�ساحتها اىل 
20 م��رتاً مكعب��ًا نح��و 20 يومًا، بح�س��ب قوة حرارة 

ال�سم�س.
وُتنق��ل املي��اه املركزة الحق��ًا اإىل مربع��ات اأقل عمقًا 
وُت��رتك ع�رشة اأي��ام لتتبخر نهائي��ًا، وتبقى كتل امللح 

االأبي���س تلم��ع حت��ت اأ�سع��ة ال�سم�س احلارق��ة. ويعمل 
منتج��و املل��ح عل��ى ت�رشي��ف اإنتاجهم لتج��ار واأفراد 
بقيمة ترتاوح بني دوالرين واأربعة للكيلوغرام الواحد. 
ويو�سح دانييل فار�س )37 عامًا(، وهو �سياد ي�سرتي 
املل��ح من جريج وي�ستخدم��ه يف �سناعة »خملل �سمك 
ال�رشدي��ن«، »هنا م�سدر امللح معروف وهو اأف�سل من 
امل�ست��ورد، ال م��واد اإ�سافية في��ه«. وب�رشائه امللح من 
جريج، يق��ول فار�س: »ن�سج��ع اأوالد قريتن��ا العاملني 
يف مهن��ة ورثوها عن اأهلهم«. يف غ�سون ذلك، يحاول 
جري��ج احلف��اظ عل��ى مالحات��ه وي�س��ارك يف حمالت 
�سعبية، تطالب بحماية االأمالك البحرية يف لبنان من 
اأطماع امل�ستثمرين. ويقول وهو يقف قرب اأكيا�س من 
املل��ح، »مالحاتنا لي�ست تعديًا عل��ى االأمالك البحرية 

العامة مثل امل�ساريع ال�سياحية«.

فيتنام للمرة األولى مستورد صاف للخام الشهر الحالي

ارتفع��ت واردات فيتن��ام من النف��ط اخلام اإىل م�ستوي��ات قيا�سية هذا 
ال�سه��ر، م��ع زيادة تكري��ر الوقود يف البلد، يف وق��ت ينخف�س االإنتاج 
املحل��ي م��ن النفط. و�سيك��ون هذا ال�سه��ر االأول على االإط��الق ت�سبح 
في��ه فيتنام م�ست��ورداً �سافيًا للنف��ط اخلام وفقًا لبيان��ات �سحن من 
»توم�سون رويرتز اأيكون«، ومع ا�ستمرار هذا االجتاه العام يف االأ�سهر 
املقبلة، يف وقت تزيد الطاقة التكريرية للبلد الواقع يف جنوب �رشقي 
اآ�سي��ا. وتاأتي زيادة الطلب على ا�ستراد النفط يف وقت ت�ستعد م�سفاة 
»جنهي �سون« الفيتنامية البالغة طاقتها الت�سغيلية 200 األف برميل
يومي��ًا، وه��ي ث��اين م�سفاة نفطي��ة يف الب��الد، الإنتاج غ��از البرتول 
امل�س��ال والبنزين والديزل والكرو�سني ووق��ود الطائرات لال�ستهالك 
املحل��ي يف االأ�سا�س. وم��ن املرجح اأن تبداأ العمل ه��ذا العام اأو اأوائل 
2018. ومع ركود االإنتاج املحلي من النفط، يقول جتار اإن فيتنام 

الت��ي يزيد عدد �سكانها عل��ى 90 مليونًا وينم��و اقت�سادها 
�ست��ة يف املئ��ة �سنوي��ًا، �ستزي��د واردته��ا من النف��ط اخلام 

تدريج��ًا. وتظه��ر بيان��ات »توم�س��ون رويرتز اأيك��ون« اأن 
فيتنام �ست�ستورد نحو 100 األف برميل يوميًا من اخلام 

ه��ذا ال�سهر على منت ثالث ناق��الت، مقارنة ب�سادرات 
بواق��ع 70 األ��ف برميل يومي��ًا. ومن املق��رر اأن تبلغ 

الواردات
املحمل��ة على م��نت الناقالت يف اأيل��ول )�سبتمرب( 

م�ستوي��ات مماثلة. وتظل طلبات فيتنام حمدودة 
مقارن��ة باأكرب م�سرتي��ني يف اآ�سيا وهما ال�سني 

والهن��د اللذان ي�ستوردان نح��و ثمانية ماليني 
واأربعة مالي��ني برميل يوميًا عل��ى الرتتيب. 

الكوي��ت  ب��رتول  »�رشك��ة  م��ن  كل  وميل��ك 
العاملي��ة« و�رشك��ة »اإدمييت�س��و كو�س��ان« 

الياباني��ة 35.1 يف املئ��ة يف م�سف��اة 
»جنه��ي �س��ون«، بينم��ا حت��وز »ب��رتو 

فيتن��ام« اململوك��ة للدول��ة 25.1 يف 
املئة ومتلك »ميت�سوي« للكيماويات 

الياباني��ة 4.7 يف املئ��ة. والكويت 
اإىل  اخل��ام  للنف��ط  م��ورد  اأول 

اإذ �سرت�س��ل  امل�سف��اة اجلدي��دة، 
مليوين برميل ه��ذا ال�سهر على 

م��نت ناقل��ة عمالق��ة. وق��ال 
وزير النفط

الكويتي يف مت��وز )يوليو( 
اإنه يتوقع اإر�سال �سحنات 

فيتن��ام.  اإىل  منتظم��ة 
ال�سحن  وتظهر بيانات 

اأر�سل��ت  برون��اي  اأن 
برمي��ل  األ��ف   500

اإىل  نفطه��ا  م��ن 
ه��ذا  فيتن��ام 

ال�سهر على منت 
ومن  ناقلتني. 

اأن  املق��رر 
ثالث  تتجه 

ناق��الت حتمل ملي��ون برميل من النف��ط االأذري اإىل فيتنام يف اأيلول. 
وارتف��ع اإنت��اج فيتنام من النف��ط اإىل الذروة يف اأوائ��ل القرن احلادي 
والع�رشي��ن عندما بلغ نحو 400 األف برميل يومي��ًا. وي�ستك�سف البلد 
حالي��ًا حق��ول نفط جدي��دة يف مناطق �ست��ى ببحر ال�س��ني اجلنوبي، 
لك��ن هذه االكت�سافات تعر�ست لتعطيالت كث��رة ب�سبب النزاعات مع 

ال�سني.
اإىل ذل��ك، ا�ستقرت اأ�سعار النفط من دون تغ��ر يذكر اأم�س، اإذ جتاذبها 
بي��ع وا�س��ع النطاق يف �ست��ى االأ�س��واق وموؤ�رشات على �س��ح تدريجي 
الإم��دادات اخل��ام. وارتفع��ت العق��ود االآجل��ة خل��ام القيا���س العاملي 
»برن��ت« ت�سع��ة �سنتات ع��ن االإغ��الق ال�سابق لت�سج��ل 51.12 دوالر 
للربميل لكنها م��ا زالت باجتاه تراجع اأ�سبوعي بنحو اثنني يف املئة. 
وارتفع��ت عقود اخلام االأمركي غرب تك�سا�س الو�سيط ثمانية �سنتات 
لت�سج��ل 47.17 دوالر للربمي��ل، لكنها تتجه �س��وب تراجع اأ�سبوعي 

يتجاوز الثالثة يف املئة.  

 سنغافورة – متابعة 

فرانكفورت – متابعة 

لندن – متابعة 

روما – متابعة 

نيويورك – متابعة  طوكيو – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

 بيروت – متابعة 


