
3 عربي وعالمي Thu. 31 Aug. 2017 issue no 417
الخميس 31 آب 2017 العدد 417

حركة األسهم الشرق األوسط يخسر 21 بليون دوالر 
سنويًا بسبب سوء إدارة موارد المياه

ألمانيا: 4.96 بليون دوالر تحويالت 
الالجئين والمهاجرين

مبيعات القطاع السكني تعزز سوق العقار 
الكويتية

 لوك أويل الروسية تضاعف 
أرباحها خالل الربع الثاني

راأى البن��ك ال��دويل   اأن حت�س��ن اإدارة وتوزي��ع 
امل��وارد املائي��ة الن��ادرة ي�س��كالن حتدي��ًا كبرياً 
ل�سمان النمو واال�ستقرار اجليو�سيا�سي يف ال�رشق 
االأو�س��ط و�سم��ال اأفريقي��ا. وق��ال البن��ك ال��دويل 
يف تقري��ر جديد حم��ل عن��وان »وراء الفاقة: اأمن 
املي��اه يف ال�رشق االأو�س��ط و�سمال اأفريقيا«، ن�رش 
مبنا�سب��ة اأ�سب��وع املياه الذي افتت��ح   )االإثنن(، 
املا�سي  يف �ستوكهومل اإن نق�ص االإمداد باملياه 
وخدم��ات التنقي��ة املتهالك��ة ت��وؤدي اإىل خ�سائر 
اقت�سادية بقيمة 21 بليون دوالر �سنويًا يف هذه 
املنطقة. وقال اخلبري يف ق�سايا املياه يف البنك 
ال��دويل اندر���ص ياغر�سك��وغ اإن ه��ذه التقديرات 
اأجريت على اأ�سا�ص نفقات العالج الطبي وتراجع 
الق��درة االإنتاجي��ة املرتبط��ة يف التغي��ب ب�سب��ب 
املر�ص والوفيات املبك��رة ب�سبب اأمرا�ص تنقلها 
املي��اه. وراأى نائ��ب رئي�ص البنك ال��دويل لل�رشق 
االأو�س��ط و�سم��ال اأفريقيا حافظ غ��امن، يف بيان 
اأن��ه »اإذا قارن��ا امل��وارد املائي��ة م��ع ح�ساب يف 
م�رشف، نالحظ اأن املنطقة راكمت عجزاً كبرياً«. 
واأ�س��اف اأن »ا�سته��الك مي��اه االأنه��ار واملي��اه 
اجلوفي��ة بوت��رية اأ���رشع م��ن اإع��ادة ت�س��كل هذه 
الرثوة يعني العي�ص مبا يفوق القدرات املتوافرة. 
ويقل�ص ه��ذا ال�سلوك راأ�ص املال الطبيعي للبلدان 
ويعر�ص اإىل اخلطر تراثها و�سمودها على املدى 
الطويل«. قالت كلوديا �سادوف التي اأ�رشفت على 
الدرا�س��ة اإن »عجز احلكومات ع��ن ت�سوية م�سكلة 
ن��درة املياه يول��د �سعف��ًا ونزاع��ات«. واأ�سافت 

االأحي��ان  غالبي��ة  يف  يذك��ر  ال��ذي  »املث��ال  اأن 
ه��و �سوري��ة )...( حي��ث اأ�سعف اجلف��اف ال�سكان 
والزراعة« وتغ��ذي املحا�سي��ل ال�سئيلة البطالة 
واال�سطراب��ات. اإال اأن البنك الدويل قال اإن هناك 
حل��واًل ب��دءاً مبحف��زات حقيقي��ة لتغي��ري اأ�ساليب 

ا�ستهالك املياه.
ويعي���ص اأكرث م��ن 60 يف املئة من �سكان ال�رشق 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا يف مناطق تعاين من �سح 
املي��اه، مقاب��ل ح��واىل 35 يف املئ��ة يف العامل. 
وعل��ى رغم ندرة املياه، تفر���ص املنطقة ر�سومًا 

هي االأدنى يف العامل على ا�ستهالك املياه.
وق��ال مع��دو التقري��ر اإن »الر�س��وم املنخف�سة ال 
ت�سج��ع عل��ى ا�ستخ��دام فع��ال للمي��اه«. واأو�سوا 
بزي��ادة فات��ورة املي��اه لتاأكيد القيم��ة احلقيقية 
للمي��اه واحل�ص عل��ى االقت�س��اد يف ا�ستهالكها، 
وكذل��ك متويل م�ساريع حلماي��ة املوارد و�سيانة 

البنى التحتية.
ودع��ا املدي��ر العام للقط��ب العامل��ي للخربة يف 
املياه يف البنك ال��دويل غوانغجي �سن، املنطقة 
اإىل زي��ادة الت��زود باملياه عرب ا�ستخ��دام و�سائل 
غ��ري تقليدي��ة، مثل حتلي��ة مياه البح��ر ومعاجلة 

املياه امل�ستخدمة.
وت�س��ب حاليًا ن�سف كمي��ات املياه املبتذلة يف 
املنطقة يف البيئة م��ن دون معاجلتها، ما ي�سكل 

خطراً على ال�سحة وهدراً.
االأردن  ح��ذو  املنطق��ة  دول  حت��ذو  اأن  وميك��ن 
وتون���ص اللذي��ن قام��ا بتجربت��ن ناجحتن يف 
تدوي��ر املي��اه امل�ستهلك��ة، ال�ستخدامها يف الري 

واإعادة تغذية م�سادرها يف �سكل اآمن.

ح��ّول مهاجرون عامل��ون يف اأملانيا والجئون 
اإىل اأ�رشه��م يف اأوطانهم مبلغ 4.2 بليون يورو 
)4.96 بلي��ون دوالر( خ��الل الع��ام املا�س��ي، 
واحتل��ت تركي��ا �س��دارة ترتي��ب ال��دول الت��ي 
حّول��ت اإليه��ا االأم��وال، ا�ستن��اداً اإىل م��ا نقل��ت 
جملة »فريت�سافتفوخه« )االأ�سبوع االقت�سادي( 
االأمل��اين  االأملاني��ة، ع��ن امل���رشف املرك��زي 
املرك��زي  امل���رشف  بيان��ات  واأف��ادت  اأم���ص. 
يف فرانكف��ورت، ب��اأن قيم��ة ه��ذه التحوي��الت 
»ارتفع��ت يف �سكل ال �سابق ل��ه العام املا�سي، 
بقيمة 700 مليون يورو مقارنة بعام 2015«. 
واأ�سارت اأي�سًا اإىل اأن »التحويالت من العاملن 
والالجئن االأجانب يف اأملانيا اإىل دول اأع�ساء 
ودول  الق��ارة  ���رشق  االأوروب��ي  االحت��اد  يف 
اأخ��رى، زادت يف �س��كل ملح��وظ للم��رة االأوىل 
من��ذ �سن��وات«. وال ت��زال تركي��ا حتت��ل املرتبة 
االأوىل ب��ن الدول امل�ستفي��دة، وبفارق كبري يف 

حجم االأموال املحّول��ة اإليها من اأملانيا، والتي 
تتج��اوز 800 مليون ي��ورو. ويعي�ص حاليًا يف 
اأملاني��ا اأكرث من ثالثة مالين ترك��ي اأو اأملاين 
من اأ�سل تركي، وبداأ االأتراك االنتقال اإىل العمل 
يف اأملاني��ا من��ذ اأوائل �ستين��ات القرن املا�سي 
وبقي��ت غالبيتهم فيها. اأم��ا التحويالت املالية 
من اأملانيا اإىل �سورية، فارتفعت من 18 مليون 

يورو عام 2015 اإىل 67 مليونًا عام 2016.
وع��زا مراقب��ون اأمل��ان الزي��ادة يف التحويالت 
املالي��ة لالأجان��ب والالجئ��ن يف اأملاني��ا اإىل 
بلدانه��م وعائالته��م، اإىل انتعا���ص �س��وق الي��د 
العامل��ة منذ نحو عام��ن، واإىل �سعي ال�رشكات 
االأملاني��ة احلثي��ث للح�س��ول عل��ى ي��د عاملة، 
خ�سو�سًا تلك الكفوءة منها بعد تراجع البطالة 
يف �سكل الفت. وذكر هوؤالء اأن الدولة االأملانية، 
�ساهم��ت مالي��ًا يف م�ساري��ع مع اأرب��اب العمل 
والنقاب��ات العمالي��ة لتاأمن التدري��ب املهني، 
والعم��ل اأي�س��ًا الآالف الالجئ��ن به��دف تاأمن 

دخل لهم ودجمهم يف املجتمع.

 
الكوي��ت  يف  العق��ار  �س��وق  حافظ��ت 
عل��ى ا�ستقراره��ا م��ع حت�س��ن ن�ساطه��ا 
خالل متوز )يوليو( عل��ى رغم حلول ف�سل 
ال�سيف. و�سجلت قيم��ة املبيعات منواً بواقع 
11.8 يف املئ��ة على اأ�سا���ص �سنوي يف متوز، 
 536 161.5 ملي��ون دين��ار )نح��و  اإىل  لت�س��ل 
ملي��ون دوالر(. و�سهدت ال�سفقات العقارية تداوالت 
قوي��ة منذ مطل��ع ال�سن��ة، م�سجلة زي��ادة بلغت 30 يف 
املئ��ة على اأ�سا�ص �سن��وي بدعم من قطاع العقار ال�سكني. 
وحافظ��ت االأ�سع��ار عل��ى ا�ستقرارها يف معظ��م القطاعات 
ولكنه��ا ال ت��زال متدني��ة بن�سب��ة 5 اإىل 10 يف املئ��ة عل��ى 
اأ�سا�ص �سنوي. و�سجلت مبيعات قطاع العقار ال�سكني منواً بواقع 
43.4 يف املئ��ة عل��ى اأ�سا�ص �سنوي يف مت��وز، لت�سل اإىل 90.3 
ملي��ون دينار، بعدد �سفق��ات بلغ 268 �سفقة، ثلثه��ا �سفقات متت 
عل��ى ق�سائم والبقي��ة معظمها منازل. وعلى رغ��م اأن ال�سفقات توزعت 
يف عدد من املناطق، اإال اأن اأكرث من ثالثن �سفقة توزعت بن منطقة اأبو 
فط��رية ومدينة �سب��اح االأحمد البحرية. وانعك�ص التح�س��ن يف قطاع العقار 
ال�سكن��ي على اأداء موؤ���رشات »بنك الكوي��ت الوطني« الأ�سعار العق��ار ال�سكني. 

اإذ �سج��ل موؤ�رش املن��ازل ال�سكنية ارتفاعًا جيداً للم��رة االأوىل بعد ا�ستقرار دام 
م��ا يقارب ال�سن��ة. وا�ستقر موؤ���رش اأ�سع��ار االأرا�سي ال�سكنية عن��د 163 نقطة 
م�سج��اًل تراجعًا بواقع 11 يف املئة على اأ�سا�ص �سنوي، ليقرتب من م�ستويات 
الن�سف االأول من عام 2013. وُتعزى ال�سغوط التي ت�سببت يف تراجع اأ�سعار 
االأرا�س��ي اإىل زيادة الوح��دات ال�سكنية نتيجة قوة وت��رية توزيعات املوؤ�س�سة 
العام��ة للرعاي��ة ال�سكني��ة للوح��دات ال�سكني��ة املدعوم��ة من قب��ل احلكومة. 
وا�ستم��ر ت��دين ن�س���اط ق���ط��اع العقار اال�ستثم��اري، اإذ بلغ اإجم��ايل مبيعاته 
57.5 مليون دينار م�سجاًل تراجعًا بواقع 6.0 يف املئة على اأ�سا�ص �سنوي. 
وعلى رغم ارتفاع عدد ال�سفقات من 74 �سفقة يف حزيران )يونيو( اإىل 100 
�سفق��ة يف مت��وز، اإال اأن الع��دد ال يزال اأق��ل بقليل من املتو�س��ط ال�سهري لعام 
2016 البالغ 108 �سفقات. و�سكلت ال�سقق ن�سبة جتاوزت 70 يف املئة من 
اإجم��ايل ال�سفقات والتي تركز معظمه��ا يف منطقة بنيد القار ومنطقة �سباح 
ال�سامل ومنطقة املهبولة. و�سجل موؤ�رش »بنك الكويت الوطني« الأ�سعار املباين 
اال�ستثماري��ة تراجعًا طفيفًا يف مت��وز متا�سيًا مع التباطوؤ ال��ذي �سهده ن�ساط 
القط��اع. اإذ تراج��ع املوؤ�رش قلي��اًل من 188.3 نقطة يف حزي��ران اإىل 181.5 
نقطة يف متوز، اأي بواقع 6 يف املئة على اأ�سا�ص �سنوي، متح�سنًا عن الرتاجع 
الكب��ري ال��ذي �سجله يف العام املا�س��ي. و�سهد قطاع العق��ار التجاري تعافيًا 
ن�سبي��ًا من الرتاجع الذي �سجله �سابقًا، اإذ بل��غ اإجمايل مبيعاته 13.8 مليون 
دينار يف حزيران. ومت ت�سجيل اأربع �سفقات خالل ال�سهر كانت اأكربها مبنى 

جتاري يف منطقة الفروانية بقيمة 6 مالين دينار.

اأعلن��ت �رشك��ة »لوك اأوي��ل«، ثاين اأكرب �رشك��ة الإنتاج النف��ط يف رو�سيا، منو 
�س��ايف رب��ح الربع الث��اين من العام الأكرث م��ن مثليه ليبلغ ح��واىل 138.7 
بلي��ون روب��ل )2.4 بلي��ون دوالر(، بعد بي��ع وحدتها للتنقيب ع��ن االأملا�ص 
وارتف��اع �سع��ر ���رشف الروب��ل. وتوقع حملل��ون ، اأن حتق��ق ال�رشكة �سايف 
رب��ح 121.5 بليون روبل يف الفرتة بن ني�س��ان )اأبريل( وحزيران )يونيو( 
املا�سي��ن، مقارنة مع �سايف ربح بل��غ 62.6 بليون روبل يف الربع الثاين 
م��ن الع��ام 2016. ويخف���ص الروب��ل االأق��وى مدفوع��ات الدي��ن املقوم��ة 
بالعمل��ة االأجنبي��ة. وا�ستكملت »لوك اأويل« بي��ع ح�ستها يف منجم لالأملا�ص 
اإىل جمموع��ة »اأوتكريتي« القاب�سة مقاب��ل 1.45 بليون دوالر نقداً يف اأيار 
)مايو( املا�سي. وقالت ال�رشكة اإن الربح من �سفقة البيع قبل خ�سم �رشيبة 
الدخل بلغ 48 بليون روبل. ومل ت�ستفد »لوك اأويل« من اتفاق عاملي خلف�ص 
اإنت��اج النفط، نظ��راً الأن ارتفاع الروب��ل جعل اأ�سعار النف��ط املقومة بالعملة 
الرو�سي��ة اأرخ���ص ثمنًا. وانخف���ص �سعر خام االأورال الرو�س��ي ال�سهري باأكرث 
م��ن اأربعة يف املئة على اأ�سا�ص �سن��وي اإىل حواىل 2800 روبل للربميل يف 
املتو�س��ط. وزادت املبيع��ات يف الربع الث��اين اإىل 1.36 تريلي��ون روبل من 
1.34 تريليون روبل قبل عام، بينما انخف�ست االإيرادات قبل خ�سم الفائدة 
وال�رشائب وانخفا�ص قيمة العملة وا�ستهالك الدين اإىل 179.1 بليون روبل 

من 189.6 بليون روبل.

 ارتفاع األسهم العالمية بعد صاروخ كوريا الشمالية

عاد التوتر اإىل �سبه اجلزي��رة الكورية بعدما اأطلقت كوريا 
ال�سمالية �ساورخًا بالي�ستيًا مر فوق اليابان للمرة االأوىل 
من��ذ ع��ام 2009، ما دف��ع امل�ستثمري��ن اإىل العزوف عن 
االأ�س��ول العالي��ة االأخط��ار، والذه��اب نح��و التحوط��ات 
االآمنة كالذه��ب والن الياباين. وفتحت االأ�سهم االأمريكية 
عل��ى انخفا�ص حاد، وخ�رش املوؤ���رش »داو جونز« اأكرث من 
100 نقط��ة، م��ع ت�ساعد التوترات ب��ن كوريا ال�سمالية 
والواليات املتح��دة، بعدما حذر الرئي�ص االأمريكي دونالد 

ترامب من اأن »كل اخليارات مطروحة على الطاولة«.
وهبط املوؤ���رش »داو جونز« ال�سناع��ي 123.16 نقطة اأو 
0.56 يف املئ��ة اإىل 21685.24 نقط��ة. ون��زل املوؤ�رش 
اأو  15.85 نقط��ة  500« مبق��دار  ب��ورز  اآن��د  »�ستان��درد 

0.65 يف املئة اإىل 2428.39 نقطة. وانخف�ص املوؤ�رش 
املئ��ة  0.85 يف  اأو  53.68 نقط��ة  »نا�س��داك« املجم��ع 
اإىل 6229.34 نقط��ة. وتراجع��ت االأ�سه��م االأوروبي��ة يف 
التعام��الت املبك��رة اإىل اأدن��ى م�ستوياتها يف �ست��ة اأ�سهر 
اإثر التوت��رات اجليو�سيا�سية، وانخف���ص املوؤ�رش »�ستوك�ص 
600« لالأ�سه��م االأوروبية واح��داً يف املئة ويتجه �سوب 
تكب��د ثالث خ�س��ارة �سهرية على التوايل ه��ذا ال�سهر. ونزل 
اأي�س��ًا موؤ�رش منطقة اليورو وموؤ���رش االأ�سهم القيادية 0.9 
يف املئ��ة، بينم��ا تراجع كل من »فاينن�س��ال تاميز 100« 
الربيط��اين و »كاك 40« الفرن�سي واحداً يف املئة. وتراجع 

املوؤ�رش »داك�ص« االأملاين 0.9 يف املئة عند االفتتاح.
ومع و�س��ول حالة القلق اإىل االأ�س��واق االأوروبية تراجعت 
القطاع��ات كافة. لك��ن اأ�سهم �رشكتي التنقي��ب عن الذهب 
»راندغول��د ري�سور���ز« و »فري�سنيل��و« خالف��ت االجت��اه 

الع��ام، و�سعدت بن�سب ب��ن 2.6 و3.2 باملئة مع �سعود 
اأ�سعار الذهب الأعلى م�ستوى يف ت�سعة اأ�سهر ون�سف ال�سهر 
يف ظ��ل اإقب��ال امل�ستثمري��ن عل��ى االأ�سول االآمن��ة. وتكبد 
قط��اع االإعالم اأكرب خ�سائر، اإذ هوى �سهم »برو�سيبن�سات« 
12 يف املئة، بعدم��ا اأعلنت �رشكة اخلدمات التلفزيونية 
االأملاني��ة اأنه��ا تبحث ع��ن م�ستثمري��ن لوحدت��ي االإنتاج 
التلفزي��وين والتج��ارة االإلكرتوني��ة. كم��ا تاأث��رت االأ�سهم 
اأي�س��ًا بخف���ص الت�سنيف من »غولدم��ان �ساك�ص«، وهبط 
�سه��م جمموع��ة »اآر ت��ي اإل« االأملاني��ة �سبع��ة يف املئ��ة. 
ويف الياب��ان الت��ي تاأث��رت اأكرث م��ن غريها نظ��راً اإىل اأن 
عملي��ة اإط��الق ال�ساروخ الت��ي �سكلت تطوراً غ��ري م�سبوق 
واجت��ه  املوؤ���رشات،  انخف�س��ت  ال�سيا�سي��ة،  االأح��داث  يف 
و�سج��ل  اآمن��ًا.  م��الذاً  باعتب��اره  ال��ن  اإىل  امل�ستثم��رون 
املوؤ���رش »نيكاي« لالأ�سهم اليابانية اأدنى م�ستوياته خالل 

التعامالت يف نح��و اأربعة اأ�سهر، واأغل��ق املوؤ�رش القيا�سي 
منخف�س��ًا 0.5 يف املئ��ة عن��د 19362.55 نقط��ة. وبلغ 
املوؤ�رش خالل التعام��الت 19280.02 نقطة بانخفا�ص 
0.9 يف املئ��ة ع��ن اإغالق اجلل�سة ال�سابق��ة م�سجاًل اأدنى 
م�ستويات��ه منذ االأول من اأيار )ماي��و(. ونزل املوؤ�رش الذي 
خ���رش 1.2 يف املئ��ة يف اآب )اأغ�سط���ص(، ع��ن متو�سط��ه 
املتح��رك يف 200 ي��وم للم��رة االأوىل من��ذ ت�رشين الثاين 
)نوفمرب(. غري اأن بع�ص �رشكات الت�سدير الكربى جتاهلت 
ارتف��اع العمل��ة اليابانية، اإذ ارتفع �سه��م »ني�سان موتور« 
0.4 يف املئ��ة و »�سوب��ارو« 0.1 يف املئة و »هيتا�سي« 
0.4 يف املئ��ة. وتراجع املوؤ�رش »توبك�ص« االأو�سع نطاقًا 
0.2 يف املئ��ة لينه��ي اجلل�س��ة عن��د 1597.76 نقط��ة. 
وانح���رشت التوت��رات يف �سب��ه اجلزي��رة الكوري��ة خ��الل 
اجلل�س��ات االأخ��رية، لك��ن بيونغيان��غ اأثارته��ا م��ن جديد 

باإطالق �س��اروخ �سباح اأم�ص، مر من فوق اليابان وهبط 
يف املحيط الهادي قبالة منطقة هوكايدو ب�سمال اليابان. 
ودف��ع ذلك الن لالرتفاع اأمام الدوالر، الذي نزل 0.4 يف 
املئ��ة اإىل 108.65 ي��ن، بعدما بل��غ 108.320 ين وهو 
اأدن��ى م�ستويات��ه من��ذ 18 ني�س��ان )اأبريل(. وقف��ز اليورو 
اأك��رث من ن�س��ف يف املئ��ة اأم���ص، بعدما اخ��رتق م�ستوى 
مهم��ًا، بينما تعرث ال��دوالر اأمام عم��الت مناف�سة، ما قلل 
طل��ب امل�ستثمرين على االأ�سول املحفوفة باالأخطار. ومع 
ا�ستيع��اب االأ�س��واق لع��دم تط��رق رئي�ص »البن��ك املركزي 
االأوروب��ي« ماريو دراغي اإىل ق��وة اليورو يف كلمته خالل 
موؤمت��ر »جاك�س��ون ه��ول« االأ�سب��وع املا�س��ي، واعتباره 
مبثاب��ة �سوء اأخ���رش ل�رشاء العمل��ة، �س��ارع التجار بدفع 
العمل��ة االأوروبية املوحدة ف��وق م�ستوى 1.20 دوالر يف 
التعام��الت املبكرة. واكت�سب الي��ورو دعمًا من موجة بيع 

لل��دوالر مقابل عم��الت رئي�سة، بينما هب��ط موؤ�رش الدوالر 
0.6 يف املئ��ة اإىل اأدن��ى م�ستويات��ه من��ذ كان��ون الثاين 
)يناي��ر( 2015، وانخف���ص العائ��د على �سن��دات اخلزانة 
االأمريكي��ة الأج��ل 10 اأع��وام �ست نقاط اأ�سا���ص اإىل 2.09 
يف املئ��ة. ووا�س��ل اليورو مكا�سبه لي�سع��د 0.6 يف املئة 
اإىل 1.2052 دوالر، بعدم��ا جت��اوز م�ستوى 1.20 دوالر 
يف التعام��الت املبك��رة، وزاد نحو 2 يف املئ��ة منذ بداية 
ال�سه��ر اجل��اري واأكرث م��ن 14 يف املئة من��ذ بداية العام 
احلايل. و�سعد اليورو اأمام االإ�سرتليني اإىل اأعلى م�ستوياته 
منذ ت�رشين االأول )اأكتوبر( 2016 م�سجاًل 93.07 بن�ص.

وارتفع��ت اأ�سعار الذه��ب للجل�سة الثالثة عل��ى التوايل اإىل 
اأعلى م�ستوياتها من��ذ ت�رشين الثاين املا�سي، مع ت�ساعد 
التوت��رات اجليو�سيا�سي��ة، م��ا ع��زز الطل��ب عل��ى االأ�سول 

االآمنة و�سغط ب�سدة على الدوالر واالأ�سهم.

إخالء 100 منصة نفط في خليج المكسيك 

انخف�س��ت اأ�سع��ار النفط ، يف وق��ت تتاأثر االأ�سواق باإغ��الق نحو 13 
يف املئ��ة من الطاق��ة التكريرية للخ��ام يف الواليات املتح��دة، اأكرب 
م�ستهلك يف العامل للنفط، بعدما �رشب اإع�سار مداري قلب �سناعتها 
النفطي��ة. و�ساعد اإغالق م�سايف النف��ط اأ�سعار العقود االآجلة للبنزين 
االأمريك��ي على ال�سعود اإىل اأعلى م�ست��وى يف �سنتن عند 1.7799 

دوالر للغالون اأول من اأم�ص. و�سجل البنزين 1.7078 دوالر.
وانخف�ست اأ�سعار العقود االآجلة خلام القيا�ص العاملي مزيج »برنت« 
42 �سنت��ًا اإىل 51.47 دوالر للربمي��ل، بعدم��ا مت تداوله��ا مرتفعة 
عن��د 52.19 دوالر للربمي��ل يف وقت �سابق م��ن اجلل�سة. وانخف�ست 
اأ�سع��ار العق��ود االآجلة خلام غ��رب تك�سا�ص الو�سي��ط االأمريكي ع�رشة 
�سنت��ات اإىل 46.67 دوالر للربمي��ل، بعدم��ا هبط��ت اأك��رث من اثنن 
يف املئ��ة يف اجلل�س��ة ال�سابقة. وت�سهد �سواح��ل تك�سا�ص التي حتتوي 
عل��ى نحو ثلث قدرات تكرير النفط يف الواليات املتحدة، منذ اجلمعة 
اأق��وى اإع�سار يطاول هذه الوالية من��ذ 1961. ومت من باب احليطة 
اإخ��الء 98 من�س��ة نفطية من اأ�س��ل 737 )يف مقابل 105 من�سات 
اأعلن عن اإخالئها �سابقًا( يف خليج املك�سيك، اأي 13.3 يف املئة من 
من�س��اآت املنطق��ة. ويوؤم��ن خلي��ج املك�سيك لوح��ده 20 يف املئة من 
اإنت��اج النف��ط االأمريكي. واأو�س��ح املكتب ا�ستن��اداً اإىل اآخ��ر بيانات 
�رشكات تكرير النفط، اأن حواىل 18.94 يف املئة من االنتاج احلايل 
للنفط يف خليج املك�سيك مت ايقافه، فيما ُعّلق نحو 18.12 يف املئة 

م��ن اإنتاج الغ��از الطبيعي. ومل يكن مبق��دور �رشكة »اإك�سون 
موبيل« العمالقة للنفط اأول من اأم�ص، تقدير التاأثري املايل 

له��ذا التجمي��د، اإذ ا�سط��رت االأح��د اإىل وق��ف االإنتاج يف 
جممعه��ا يف بايت��ون، وهو بن االأك��رب يف العامل. واأكد 

حملل��و م�رشف »غولدم��ان �ساك���ص« اأن »املعلومات 
ح��ول ج�سامة االأ�رشار التي حلق��ت بالبنى التحتية 

للنفط والغاز تبقى حاليًا حمدودة«، م�سددين على 
اأن »امل�س��اكل اأك��رب يف قط��اع التكري��ر منها يف 

قط��اع االإنتاج«. ووفق��ًا لتقديراتهم، فاإن حجم 
االأ�رشار نتيجة االإع�سار على م�ستوى قدرات 

التكري��ر بلغت االأحد م�ست��وى ثالثة مالين 
برمي��ل يف الي��وم اأي 16.5 يف املئ��ة من 

ق��درات التكرير االإجمالي��ة يف الواليات 
املتح��دة. واأو�سح��وا اأن االأم��ر يقت�رش 

يف الوق��ت احلا���رش عل��ى الوقاية اإذ 
»مل يت��م االإب��الغ �س��وى ع��ن بع�ص 

املتعلق��ة  الب�سيط��ة  امل�س��كالت 
بالفي�سانات«.

وم��ن املحتم��ل اإغ��الق مزي��د 
خ��الل  امل�س��ايف  م��ن 

ب�سب��ب  املقبل��ة  االأي��ام 
الت��ي  العا�سف��ة  انتق��ال 

عل��ى  بب��طء،  تتق��دم 
جيم���ص  اأف��اد  م��ا 

ويليام��ز م��ن مكتب 
تك�سا���ص  »و�س��ت 

غروب  ري�سريت�ص 
اإيكونوميك���ص« 

للدرا�س��ات، ما ين��ذر مبزيد من االأ���رشار. غري اأن انعكا���ص االإع�سار 
والفي�سان��ات على االإنتاج اأقل حجم��ًا، اإذ يطاول نحو مليون برميل 
يومي��ًا، اأي نح��و 11 يف املئ��ة م��ن االإنت��اج االإجم��ايل للوالي��ات 
املتح��دة، وفقًا لبيان��ات حمللي »غولدمان �ساك���ص«. لكنهم اأ�سافوا 
اأن »الفي�سان��ات اجلارية قد يكون لها تاأث��ري اأكرب على االإنتاج على 
الياب�س��ة، يف حو�ص اإيغل فورد«. ولفت جيم���ص ويليامز اإىل اأن على 
رغ��م اأن خم��زون املنتجات النفطية يف م�ست��وى مرتفع، »قد يح�سل 
انقط��اع يف البنزين والفيول على امل��دى القريب«. اإذ �ستتمكن معظم 
امل�س��ايف من ا�ستئناف ن�ساطه��ا بعد اأ�سبوع اأو اأ�سبوعن على توقف 
االأمط��ار، اإال اأن »بع�سه��ا ق��د يوؤخ��ر مع��اودة العم��ل ويق��رر القيام 
باأعم��ال ال�سيان��ة التي تتم عادة يف اخلريف، قب��ل موعدها بب�سعة 
اأ�سابي��ع«. يف �سي��اق منف�س��ل، اأبرم وزي��ر البرتول امل���رشي طارق 
امل��ال 3 اتفاقات جديدة للبحث عن للبرتول والغاز يف �سحراء م�رش 
الغربية، مع �رشكتي »�سل« العاملية و »اأبيك�ص« االأمريكية التي تعمل 
وت�ستثمر يف م�رش للمرة االأوىل، وبلغ حجم اال�ستثمارات لالتفاقات 
الث��الث نح��و 81.4 ملي��ون دوالر كحد اأدن��ى، و23.2 مليون دوالر 
من��ح توقيع حلفر 16 بئراً جديدة. ويت�سمن االتفاق االأول مع »�سل« 
يف منطق��ة امتي��از �سمال اأم بركة يف ال�سح��راء الغربية، ا�ستثمارات 
تق��در بنح��و 35.5 ملي��ون دوالر، يف ح��ن ت�س��ل اال�ستثمارات يف 
االتفاق��ن املتبق��ن م��ع »اأبيك���ص« 26.5 ملي��ون دوالر يف منطقة 
جنوب ���رشق مليحة بال�سح��راء الغربية وا�ستثم��ارات بقيمة 19.4 

مليون دوالر يف منطقة غرب بدر الدين.
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