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حركة األسهم

المركزي التركي يرفع توقعات التضخم مع ارتفاع 
أسعار الغذاء 

لبنان: إقرار الموازنة يسهل الحصول على تمويل 
من المانحين

السعودية تعرض مشروع الطاقة الذرية في فرنسا 

قطاعا الوقود والمال يقودان أسهم أوروبا 
إلى االرتفاع

صندوق ماليزي يتخلف عن سداد 
دفعة لصندوق سيادي إماراتي 

رف��ع البنك املرك��زي الرتكي توقعات��ه للت�ضخم 
يف 2017 للم��رة الثالث��ة لت�ض��ل اإىل 8.7 يف 
املئ��ة يف الوق��ت ال��ذي ي�ضع��ى في��ه ملعاجل��ة 
الزيادة يف �ضغوط اأ�ضعار امل�ضتهلكني املدفوعة 

باالرتفاع امل�ضتمر يف كلفة الغذاء.
وقال حماف��ظ البنك م��راد غيتينكايا يف موؤمتر 
�ضح��ايف اإن البنك املرك��زي �ضي�ضتخدم كل اأداة 
يف جعبت��ه لكبح زي��ادات االأ�ضعار، بي��د اأنه اأقر 
ب��اأن التح�ض��ن يف �ض��ورة الت�ضخ��م االأ�ضا�ض��ي 

حم��دود حت��ى االآن. ويواج��ه غيتينكاي��ا مهمة 
ح�ضا�ض��ة تتمثل يف ال�ضعى للتوفيق بني املعركة 
�ضد الت�ضخ��م، الذي بلغ اأعلى م�ضتوى يف ثماين 
�ضن��وات ون�ض��ف ال�ضن��ة عن��د 11.87 يف املئة 
يف ني�ض��ان )اأبري��ل ( املا�ض��ي، وب��ني مطال��ب 
الرئي���ض رجب طي��ب اأردوغ��ان بخف���ض اأ�ضعار 
الفائدة لتعزي��ز النمو. كان البنك املركزي توقع 
يف ال�ضاب��ق اأن يبلغ الت�ضخ��م 8.5 يف املئة يف 
2017 وبداأت توقعاته للعام عند 6.5 يف املئة. 
وقال البنك اليوم اإنه يتوقع اأن يبلغ الت�ضخم يف 

اأ�ضعار الغذاء 10 يف املئة يف 2017.

اأك��دت موؤ�ض�ض��ة »مودي��ز« للت�ضني��ف االئتماين، 
اأن اإق��رار الربمل��ان اللبن��اين للموازن��ة ال�ضنوية 
»�ضينعك���ض اإيجاب��ًا على االئتمان��ات يف لبنان 
)امل�ضّنف بي 2 �ضلبي(، الأنه �ضيح�ّضن م�ضتويات 
ال�ضفافي��ة والق��درة عل��ى توّقع اأو�ض��اع املالية 
العاّم��ة، وي�ضّه��ل ح�ضول لبن��ان على متويل من 
اجله��ات املانحة«. ولفتت االنتب��اه اإىل ت�ضديق 
املجل���ض النياب��ي »عل��ى حزم��ة م��ن الزيادات 
والروات��ب  الرت��ب  �ضل�ضل��ة  لتموي��ل  ال�رضيبي��ة 
ملوظفي القطاع الع��ام«، واأدرجته »موديز« يف 
خان��ة »االإ�ض��اح االأول الذي يط��اول العائدات 
من��ذ موؤمتر »باري���ض 3« لع��ام 2007 اخلا�ض 
بتق��دمي امل�ضاع��دات للبن��ان«. وع��ّدت اأن ه��ذه 
زخ��م  جت��دد  اإىل  »ت�ض��ر  ال�رضيبي��ة  احلزم��ة 
االإ�ض��اح ال�رضيب��ي، م��ا ميّه��د اأم��ام ت�ضدي��ق 

من��ذ  االأوىل  العام��ة  املوازن��ة  عل��ى  الربمل��ان 
الع��ام 2005«. واأ�ض��ارت اإىل اأن جمل�ض الوزراء 
�ضب��ق اأن �ضّدق عل��ى »م�ضّودة املوازن��ة يف اآذار 
)مار���ض(، واأظه��رت عج��زاً ب�5.2 بلي��ون دوالر 
اأو8.7 يف املئ��ة من الن��اجت املحلي، يف تراجع 
ع��ن ن�ضبة 9.5 يف املئة من الناجت عام 2016، 
ا�ضتن��اداً اإىل نفقات بقيمة 15.8 بليون دوالر«. 
واأفادت »موديز« ب��اأن ال�ضلطات »تتوقع اعتماد 
اإج��راءات جدي��دة ت�ضمح ب��دّر عائ��دات اإ�ضافّية 
بقيم��ة 1.2 بلي��ون دوالر، اأو 2.3 يف املئ��ة من 
الن��اجت املحّلي«. وعلى الرغم من كل االإجراءات، 
مل ت�ضتبع��د »ا�ضتم��رار م�ضتوي��ات العجز مرتفعة 
يف لبنان، حّتى بني الدول النظرة التي ح�ضلت 
على ت�ضنيف »بي«. وتوقعت »زيادة عبء الَدْين 
احلكوم��ي بن�ضب��ة 5.5 يف املئ��ة اإ�ضافي��ة بني 
عام��ي 2016 و2018، لي�ضل اإىل 137.9 يف 

املئة من الناجت«.

بح��ث �ضعودي��ون وفرن�ضي��ون يف باري�ض فر�ض 
العمل امل�ضرتكة لتطوير وتنفيذ خمتلف مكونات 
»امل���رضوع ال�ضع��ودي الوطني للطاق��ة الذرية«، 
البلدي��ن  م��ن  م�ضوؤول��ني  جمع��ت  لق��اءات  يف 
و���رضكات فرن�ضي��ة متخ�ض�ضة. وناق���ض رئي�ض 
مدين��ة امللك عب��داهلل للطاقة الذري��ة واملتجددة 
الدكت��ور ها�ضم مياين، واالأم��ني العام يف وزارة 
اخلارجي��ة الفرن�ضي��ة كري�ضتي��ان ما�ضي��ه، وفقًا 
لوكال��ة االأنباء ال�ضعودي )وا���ض(، �ضبل التعاون 
ب��ني البلدين يف جم��ال اال�ضتخدام��ات ال�ضلمية 
للطاقة الذري��ة. واأبدى اجلانب الفرن�ضي اإعجابه 
مبكون��ات امل���رضوع الوطن��ي للطاق��ة الذري��ة، 

وا�ضتع��داد فرن�ضا امل�ضي قدم��ًا يف التعاون مع 
اجلان��ب ال�ضعودي. وعق��د الوفد ال�ضع��ودي لقاًء 
م��ع وزي��رة البيئ��ة الفرن�ضي��ة نيك��وال هول��و؛مت 
خاله بحث �ضبل التع��اون مع اجلانب الفرن�ضي 
يف جماالت ع��دة، منه��ا اإدارة النفايات امل�ضعة 
املمار�ض��ات  اأف�ض��ل  عل��ى  بن��اًء  وتخزينه��ا، 
العاملية الت��ي تعد اإحدى اأهم الق�ضايا الرئي�ضية 
يف امل�رضوع الوطني ل�ضم��ان االأمان وال�ضامة 
واحلماي��ة م��ن االإ�ضع��اع. وتخل��ل الزي��ارة عقد 
االجتم��اع الثال��ث للجن��ة النووي��ة ال�ضعودي��ة 
الفرن�ضي��ة املنبثق��ة من اتف��اق التع��اون الذري 
بني البلدي��ن؛ ومتت مناق�ضة اأوج��ه التعاون يف 
جم��االت ع��دة منه��ا: اإدارة وتخزي��ن النفاي��ات 

امل�ضعة وبناء القدرات الب�رضية .

يف  االأوروبي��ة  االأ�ضه��م  ارتفع��ت 
التعام��ات املبك��رة ، م��ع ال�ضع��ي اإىل 
تعافيه��ا بعد خ�ضائ��ر تكّبدته��ا على مدار 
�ضهري��ن متتالي��ني، يف وقت ت�ضاه��م نتائج 
ال���رضكات يف تن�ضي��ط التعامات قب��ل مرحلة 

هدوء معتادة يف االأ�ضواق خال ال�ضيف.
وفت��ح املوؤ�رض »�ضتوك���ض« االأوروب��ي مرتفعًا 0.1 
يف املئة، بينما �ضعد املوؤ�رض »�ضتوك�ض 50« لاأ�ضهم 
القيادي��ة 0.3 يف املئ��ة. وازداد املوؤ���رض »فاينن�ض��ال 
تاميز 100« الربيطاين 0.4 يف املئة بف�ضل اأ�ضهم النفط، 

يف حني زاد املوؤ�رض »داك�ض« االأملاين 0.1 يف املئة.
و�ضيط��رت نتائ��ج ال�رضكات عل��ى احلركة يف ال�ض��وق، وارتفع 
�ضه��م »ب��ي ب��ي« ذو الثق��ل 2.5 يف املئ��ة، ودع��م قط��اع النفط 
والغاز، بعدما اأعلنت نتائج تفوق التوقعات بف�ضل م�ضاريع جديدة 

عززت االإنتاج.
اإىل ذل��ك، اأغلق املوؤ�رض »ني��كاي« القيا�ضي مرتفع��ًا يف بور�ضة طوكيو 
الأوراق املال بف�ضل نتائج قوية ل�رضكات بينها »نيتو دنكو« و«ميت�ضوي 

�ضوميتومو فاينن�ضال غروب«، اإال اأن قوة الني حدت من املكا�ضب. واأغلق 
املوؤ���رض مرتفع��ًا 0.3 يف املئ��ة اإىل 19985.79 نقط��ة، يف حني اأقفل 
منخف�ضًا اأول من اأم�ض، 0.2 يف املئة عند اأدنى م�ضتوى منذ 15 حزيران 
)يوني��و( عن��د 19925.18. وفقد »ني��كاي« 0.5 يف املئة خال ال�ضهر، 
ليتوق��ف االجتاه ال�ضعودي ال��ذي ا�ضتمر على مدى ثاث��ة اأ�ضهر. وارتفع 

املوؤ�رض »توبك�ض« االأو�ضع نطاقًا 0.6 يف املئة اإىل 1628.50 نقطة.
اأمركي��ًا، اأغلق املوؤ���رض »داو جون��ز« ال�ضناعي لاأ�ضه��م االأمركية على 
م�ضت��وى قيا�ض��ي مرتف��ع جدي��د اأول من اأم���ض، مدعومًا مبكا�ض��ب ل�ضهم 
»بوين��غ« يف ح��ني دفع��ت مبيع��ات يف اأ�ضه��م »فاي�ضب��وك« و »األفابت« 
و�رضكات اأخرى للتكنولوجيا املوؤ�رضين »�ضتاندرد اآند بورز« و »نا�ضداك« 

للهبوط.
واأنه��ى »داو جونز« جل�ضة الت��داول �ضاعداً 60.81 نقط��ة، اأو ما يعادل 
املوؤ���رض  تراج��ع  نقط��ة، يف ح��ني   21891.12 اإىل  املئ��ة  0.28 يف 
»�ضتان��درد اآن��د ب��ورز500« االأو�ض��ع نطاق��ًا 1.80 نقط��ة اأو 0.07 يف 
املئ��ة ليغلق عن��د 2470.30 نقطة. واأقف��ل املوؤ�رض »نا�ض��داك« املجمع 
اأو 0.42 يف املئ��ة اإىل 6348.12 نقط��ة.  منخف�ض��ًا 26.55 نقط��ة، 
واأنهت املوؤ�رضات الثاثة ال�ضهر املا�ضي حمققة مكا�ضب مع �ضعود »داو 
جون��ز« 2.5 يف املئة و«نا�ضداك« 3.4 يف املئ��ة و »�ضتاندرد اآند بورز« 

1.9 باملئة.

ذك��رت �رضكة اال�ضتثمارات البرتولية الدولية )اآيبيك( االماراتية الثاثاء 
اأن �ضن��دوق اال�ضتثمار احلكوم��ي املاليزي املتعرث )1 ام.دي.بي( تخلف 
ع��ن �ضداد دفعة اإىل اآيبيك تزي��د قيمتها على 600 مليون دوالر كان من 
املقرر دفعها يف نهاية يوليو لت�ضديد ديون. ويواجه �ضندوق "1 ام.دي.
بي" وموؤ�ض�ضه رئي�ض ال��وزراء املاليزي جنيب عبدالرزاق اتهامات بنهب 
ملي��ارات الدوالرات من ال�ضندوق يف اطار اتفاقيات خارج الباد حتقق 
يف �ضاأنه��ا ال�ضلط��ات يف العدي��د م��ن ال��دول.  وينفي ال�ضن��دوق ورئي�ض 
ال��وزراء تلك التهم. ويف ابري��ل وافق ال�ضندوق املالي��زي على دفع نحو 
1،2 ملي��ار دوالر اليبي��ك االماراتية ك�ضداد ديون. وكان من املفرت�ض 
دف��ع ن�ضف ذل��ك املبلغ اإىل اآيبيك بنهاية متوز/يولي��و واملتبقي بنهاية 

العام، بح�ضب ما ذكرت اآيبيك لدى توقيع االتفاق.
وذك��رت ايبي��ك يف بي��ان لبور�ض��ة لندن انه��ا "مل تتلق دفع��ات مببالغ 
602725000 دوالر و26024509 دوالرات كان من املقرر دفعها". 
وقال��ت اإن امام ال�ضندوق املاليزي خم�ضة اأي��ام حلل م�ضكلة الدفعة قبل 
اأن ت�ضتح��ق علي��ه التزامات ا�ضافي��ة. وذكر �ضن��دوق "1 ام.دي.بي" يف 
بي��ان اأن��ه ينتظر احل�ضول عل��ى اأموال جدي��دة واأنه كت��ب اىل ال�ضندوق 

االماراتي متعهدا ت�ضديد املبلغ يف اغ�ضط�ض.  

النفط يتراجع عن أعلى أسعاره في شهرين

انخف�ض النفط من اأعلى م�ضتوياته يف �ضهرين اأي قرب 
53 دوالراً للربميل، يف وقت طغى اأثر وفرة االإمدادات 
العاملي��ة على ق��وة الطل��ب وتوقعات بهب��وط اآخر يف 

خمزون اخلام االأمركي.
وم��ن املنتظر اأن تظه��ر تقارير الي��وم انخفا�ضه 2.9 
مليون برمي��ل االأ�ضبوع املا�ض��ي يف تراجع لاأ�ضبوع 
اخلام���ض عل��ى التوايل. لك��ن م�ضحًا لوكال��ة »رويرتز« 
اأظه��ر اأن اإنت��اج »اأوب��ك« زاد يف مت��وز )يولي��و(، على 

الرغم من اتفاق خلف�ض االإنتاج.
وانخف���ض خ��ام القيا���ض العاملي مزي��ج »برنت« 26 
�ضنت��ًا اإىل 52.46 دوالر للربمي��ل. وبل��غ العق��د خال 
اجلل�ضة 52.93 دوالر، وهو اأعلى م�ضتوى منذ 25 اأيار 

)مايو(. وتراجع اخلام االأمركي 28 �ضنتًا اإىل 49.89 
دوالر للربمي��ل. وقال كار�ض��ن فريت�ض من »كومرت�ض 
بنك«: »عند امل�ضتوى احلايل الإنتاج اأوبك، من املرجح 
اأن ُتظه��ر �ضوق النفط عجزاً يف االإم��دادات بنحو 500 
األ��ف برميل يومي��ًا فقط يف الن�ضف الث��اين من ال�ضنة. 
بعب��ارة اأخرى، فاإن اأوب��ك لن حتقق هدفه��ا بالق�ضاء 

كليًا على فائ�ض املعرو�ض بنهاية العام«.
واأك��د بن��ك »بي اإن ب��ي باريب��ا« الفرن�ض��ي اأن »الطلب 
االأمركي عل��ى البنزين ازداد اإىل امل�ضتويات املرتفعة 
امل�ضجلة العام املا�ضي، وانخف�ض املخزون االأمركي 

خ�ضو�ضًا يف ال�ضاحل ال�رضقي«.
واأظه��ر م�ضح اأجرته »رويرتز« اأن اإنتاج منظمة »اأوبك« 
م��ن النف��ط ازداد هذا ال�ضهر 90 األ��ف برميل يوميًا اإىل 
اأعلى م�ضتوى يف ال�ضنة احلالية، عند 33 مليون برميل 

يوميًا بقيادة تعاف اآخر يف االإمدادات من ليبيا، وهي 
واحدة من بلدين معفوين من اتفاق خلف�ض االإنتاج.

ب��ي«  »ب��ي  ل�رضك��ة  امل��ايل  املدي��ر  ق��ال  ذل��ك،  اإىل 
الربيطانية بريان جيلفاري، اإن �رضكة النفط العماقة 
تتوقع اأن تتحرك اأ�ضعار النفط يف نطاق بني 45 و55 
دوالراً للربمي��ل الع��ام املقب��ل، م��ع منو اإنت��اج النفط 
ال�ضخ��ري االأمركي. واأ�ض��اف اأن الطلب العاملي على 
النف��ط تعاف��ى يف الرب��ع الثاين م��ن ال�ضنة بع��د بداية 
بطيئ��ة، واإن��ه م��ن املتوق��ع اأن ينم��و ب��ني 1.4 و1.5 

مليون برميل يوميًا.
وم��ن املتوق��ع اأن تظ��ل اأ�ضعار خ��ام القيا���ض العاملي 
مزي��ج »برن��ت« م��ن دون تغي��ر يف 2018، اإذ م��ن 
املمك��ن اأن يرتف��ع اإنت��اج النف��ط ال�ضخ��ري عن��د هذه 

امل�ضتويات ما يحد من �ضعود االأ�ضعار.

وق��ال جيلفاري: »ميكن اأن نرى االآن اأين تكمن مرونة 
ال�ضع��ر. حني يرتفع اإىل 52 و53 دوالراً للربميل ن�ضهد 
زي��ادة طفيف��ة يف الن�ضاطات وح��ني ينخف�ض اإىل 45 
دوالراً ن��رى تقييداً«، الفتًا االنتب��اه اإىل اأن »ال�ضعر يف 
ح��دود 45 اإىل 55 دوالراً لع��ام 2018، جي��د عل��ى 

االأرجح«.
يف ال�ضي��اق ذات��ه، تراجعت اأرباح ال�رضك��ة الربيطانية 
يف الربع الث��اين من ال�ضنة، لكنها فاقت التوقعات بعد 
�ضط��ب عمليات تنقيب يف اأنغوال، يف حني ارتفع اإنتاج 
ال�رضك��ة من النفط والغاز بقوة مع بدء ت�ضغيل م�ضاريع 

جديدة.
وزادت ال�رضك��ة الربيطاني��ة التدفق��ات النقدي��ة م��ن 
العملي��ات يف موؤ�رض جديد على اأن اجلهود التي بذلتها 
���رضكات النف��ط الكربى خلف���ض التكالي��ف على مدى 

ال�ضن��وات الث��اث املا�ضية، رداً عل��ى انخفا�ض اأ�ضعار 
النف��ط، توؤت��ي ثمارها. وعلى الرغم م��ن التباطوؤ احلاد 
يف ن�ضاط��ات القط��اع من��ذ تراج��ع اأ�ضع��ار النف��ط يف 
2014، ت�ضتعد »بي بي« لتد�ضني �ضبعة م�ضاريع نفط 
وغاز ه��ذه ال�ضنة، وهو العدد االأك��رب يف عام واحد يف 
تاريخها. وزاد اإنتاجها 9.9 يف املئة من م�ضتواه قبل 
�ضن��ة اإىل 2.431 ملي��ون برميل م��ن املكافئ النفطي 
يومي��ًا، بدع��م م��ن ب��دء ت�ضغيل بع���ض تل��ك امل�ضاريع 

اجلديدة.
يف �ضي��اق منف�ض��ل، نقلت وكال��ة اأنب��اء »فار�ض« عن 
�رضك��ة النف��ط الوطني��ة االإيراني��ة اأن »مر�ض��ك اأويل« 
الدمناركي��ة ق��درت االإنتاج املحتم��ل للمرحلة الثانية 
من حقل »بار�ض« اجلنوبي يف اإيران بني 120 و140 

األف برميل يوميًا من النفط اخلام.

وق��ال نائب رئي���ض »�رضكة النف��ط الوطني��ة االإيرانية 
لاأعم��ال الهند�ضية والتطوير« غام ر�ضا مانو�ضهري، 
اإن هذا التقدير جزء من درا�ضة تطوير جتريها »مر�ضك 
اأوي��ل« للمرحل��ة الثانية حلقل النف��ط البحري. ووقعت 
ال�رضك��ة مذك��رة تفاه��م م��ع »�رضك��ة النف��ط الوطنية 
االإيرانية« يف 2016 »ال�ضتك�ضاف فر�ض للتعاون يف 

امل�ضتقبل«.
يف �ضي��اق مت�ض��ل، اأكد موق��ع معلوم��ات وزارة النفط 
االإيراني��ة على االإنرتنت )�ضان��ا( اأن �ضادرات البلد من 
النف��ط ازدادت يف مت��وز بواقع 45 األ��ف برميل يوميًا 
مقارن��ة بحزي��ران )يوني��و(. واأفاد »�ضانا« ب��اأن اإيران 
�ض��درت 2.2 ملي��ون برميل يوميًا اإىل اأ�ض��واق اآ�ضيوية 
واأوروبي��ة يف مت��وز، اإذ ارتفع��ت ال�ض��ادرات اإىل اآ�ضيا 

مبقدار 100 األف برميل يوميًا.

شل تغلق أكبر مصفاة لها في أوروبا بعد نشوب حريق فيها 

ُتَق��دِّم �رضكة وي�ض��رتن كندا �ضيليك��ت )WCS( اأق��وى خ�ضوماتها 
للخام االأمركي بالتزامن م��ع تراجع انتاج بلدان اأمركا الاتينية 

التابعة ملنظمة اأوبك وغر التابعة لها.
 وال�ضتب��دال تل��ك الكمي��ات، تدف��ع حالي��ًا م�ض��ايف �ضاح��ل اخلليج 
االأمرك��ي اأم��وااًل اأك��رث )45 دوالراً لربمي��ل النف��ط اخل��ام( للنف��ط 
الكن��دي ال��ذي يت��م ت�ضليم��ه ملرك��ز التخزي��ن االأمرك��ي يف مدينة 

كا�ضينغ بوالية اأوكاهوما.
وتق��وم كن��دا حالي��ًا بت�ضدير اأكرث م��ن 3 مايني برمي��ل يوميًا اإىل 
الواليات املتحدة، التي تعد اأكرب عمائها. ومع هذا، قد يت�ضبب عدم 

وج��ود خطوط اأنابيب كافي��ة يف اإعاقة بع���ض ال�ضادرات 
الكندية للواليات املتحدة واآ�ضيا.

يف �ضي��اق اآخر، اأ�ضار تقرير ن�رضته وكالة رويرتز لاأنباء 
اإىل اأن العقوبات املفرو�ضة من قبل بع�ض دول اخلليج 

عل��ى قط��ر اأدت اإىل خف�ض ال��واردات، بينم��ا مل تتاأثر 
�ض��ادرات ال�ضل��ع غ��ر الغازي��ة. وبح�ضب م��ا ذكرته 

وزارة التنمي��ة والتخطي��ط واالإح�ض��اءات يف قطر، 
فق��د انخف�ض��ت ال��واردات باأكرث م��ن 40 % على 

اأ�ضا���ض �ضن��وي وبن�ضب��ة 37.9 % ع��ن ال�ضه��ر 
املا�ض��ي لي�ض��ل اجم��ايل قيم��ة ال��واردات اإىل 

1.61 مليار دوالر.
وتب��ني اأي�ض��ًا اأن �ض��ادرات الغ��از الطبيع��ي 
امل�ض��ال مل تتاأثر يف يوني��و املا�ضي، بينما 

انخف�ض��ت �ض��ادرات النف��ط البرتولية مبا 
 ،%  22.4 بن�ضب��ة  اخل��ام  النف��ط  فيه��ا 

بالتزام��ن م��ع ا�ضتم��رار غل��ق احل��دود 
ب��ني قطر وجارته��ا ال�ضعودية وتوقف 

خدمات ال�ضحن من دولة االإمارات.
ويف جان��ب اآخر، قام��ت �رضكة �ضل 
باإغ��اق اأكرب م�ضف��اة تخ�ضها يف 

اأوروبا عقب ن�ضوب حريق فيها.
واأف��ادت تقاري��ر ب��اأن احلري��ق 
"برني���ض"  �ض��ّب يف م�ضف��اة 

 ( روت��ردام  يف  املوج��ودة 
هولندا ( يف وقت متاأخر من 

م�ضاء يوم ال�ضبت املا�ضي، 
ومل يتم اإطفاوؤه اإال �ضباح 

اليوم التايل.
وق��د ا�ضط��رت ال�رضكة 

جمي��ع  ح��رق  اىل 
الزائدة يف  الغ��ازات 

يف   - امل�ضف��اة 
تع��رف  عملي��ة 

باالإ�ضع��ال - ما 

ت�ضبب يف ت�ضاعد اأعمدة الدخان اإىل ال�ضماء يف عتمة الليل.
ه��ذا ورف�ضت �ضل التعليق على حج��م اخل�ضائر املالية التي تكبدتها 
نتيج��ة ق��رار االإغاق يف ظل ع��دم و�ضوح الروؤية ب�ض��اأن املدة التي 
�ضتبقاها امل�ضفاة مغلقة، خا�ضة واأنها جمهزة لتكرير ما يزيد قليًا 

على 4 اآالف برميل نفط خام يوميًا.
وعل��ى �ضعي��د مت�ضل، ذك��رت تقاري��ر �ضحافية اأمركي��ة اأن ميناء 
لويزيان��ا للنف��ط البحري �ضين�ض��م للخدمة يف جم��ال ت�ضدير النفط 
االأمركي، حيث يتوقع له اأن يرتكز ب�ضكل كبر على مرافقه احلالية 
يف املق��ام االأول، م��ا �ضيتيح ل��ه ا�ضتيعاب ما يقرب م��ن 350 األف 
برميل نفط يوميًا خال الن�ضف االأول من عام 2018، مع احتمال 

القيام مبزيد من التو�ضعات.  
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