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حركة األسهم

أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء أسبوعي خالل العام الحالي

ارتفاع اإلنتاج الصناعي البريطاني

الشركات األميركية تزيد عدد حفارات النفط 
إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2015

الدوالر يهبط بعد بيانات دون التوقعات اليمن يطلق إعادة اإلعمار من عدن
ألسعار المستهلكين في أميركا

منيت الأ�سهم الأوروبية بخ�سائر للجل�سة الثالثة 
على الت��وايل بفعل موجة بيع لأ�س��هم يف قطاع 
املوارد الأ�سا�س��ية ذي الثقل، لت�س��جل اأ�س��واأ اأداء 
اأ�س��بوعي الع��ام احلايل يف ظل زي��ادة التوترات 

بني الوليات املتحدة وكوريا ال�سمالية.
ال��ذي هب��ط في��ه  الوق��ت  التقلب��ات يف  وزادت 
ال���ركات  لأ�س��هم   »600 »�س��توك�س  املوؤ���ر 
الأوروبية الكربى 1.1 يف املئة، لت�سل اخل�سائر 
الأ�س��بوعية اإىل 2.8 يف املئة يف اأ�س��واأ اأ�س��بوع 

منذ اأوائل ت�رين الثاين )نوفمرب( 2016.
وتراج��ع موؤ���ر اأ�س��هم منطق��ة الي��ورو وموؤ�ر 
»�س��توك�س 50« للأ�س��هم القيادي��ة اأي�س��ًا 0.9 
يف املئ��ة، بينما هبط املوؤ�ر »فاينن�س��ال تاميز 

1.1 يف املئة. 100« الربيطاين 

وا�س��نطن  ب��ني  التوت��ر  ونتج��ت اخل�س��ائر ع��ن 
وبيونغيان��غ م��ع ا�س��تداد احل��رب الكلمية بني 

اجلانبني.
وهبط��ت موؤ�ر امل��وارد الأ�سا�س��ية الي��وم 2.6 
يف املئة اإىل اأدنى م�س��توى يف �س��هر مع تراجع 

اأ�سعار املعادن.
كم��ا ت�س��بب انخفا�س اأ�س��عار النف��ط يف تراجع 
موؤ���ر اأ�س��هم قط��اع النف��ط والغ��از ال��ذي هبط 
واحداً يف املئة، وت�سدر �سهم »تولو اأويل« قائمة 

اخلا�رين على املوؤ�ر.
وهوى موؤ�ر قطاع البنوك اأي�سًا 1.6 يف املئة، 
لي�س��جل القط��اع اأ�س��واأ اأداء اأ�س��بوعي يف ت�س��عة 

اأ�سهر.
واأغل��ق املوؤ�ر »كاك 40« الفرن�س��ي منخف�س��ًا 
املوؤ���ر  ي�س��جل  مل  بينم��ا  املئ��ة،  يف   1.06

»داك�س« الأملاين تغرياً يذكر.

ازداد الإنت��اج ال�س��ناعي الربيطاين يف حزيران 
)يوني��و( املا�س��ي، بعدم��ا اأرج��اأ منتج��و نف��ط 
عمليات �سيانة مو�سمية معتادة. لكن انخفا�س 
اإنت��اج ال�س��يارات وتراج��ع قط��اع البن��اء األقيا 

بظلل �سلبية على الأ�سهر املقبلة.
وحق��ق القت�س��اد الربيط��اين من��واً بطيئ��ًا يف 
الن�س��ف الأول من ال�س��نة، اإذ واجه امل�ستهلكون 
معدل ت�س��خم اأعلى نتج عن الت�سويت مل�سلحة 
النف�سال عن الحتاد الأوروبي العام املا�سي. 
وتوق��ع »بنك اإنكل��را املركزي« ت�س��جيل زيادة 
يف النم��و يف الن�س��ف الث��اين من ال�س��نة، بفعل 

زيادة ال�سادرات ال�س��افية وال�ستثمارات. لكن 
البيانات الر�س��مية املعلنة اأم�س تعطي اإ�س��ارات 

مت�ساربة.
وات�سع العجز التجاري مع بقية دول العامل على 
نح��و غري متوقع يف حزيران، اإذ �س��هدت اأحجام 
ال�س��ادرات اأك��رب هبوط �س��هري يف �س��نة، على 
الرغ��م من اأن حج��م ال�س��ادرات للرب��ع باأكمله 
ارتفع بن�سبة خم�سة يف املئة على اأ�سا�س �سنوي. 
وانكم���س الإنت��اج ال�س��ناعي 0.4 يف املئة يف 
الرب��ع الث��اين م��ن دون تغي��ري ع��ن التقدي��رات 
الأولي��ة ل��� »مكت��ب الإح�س��اءات الوطني��ة«، ما 
�ساهم يف �س��عف منو الناجت املحلي الذي �سجل 

0.3 يف املئة يف املدة ذاتها. 

زادت �ركات الطاق��ة الأمريكية عدد احلفارات 
النفطي��ة للم��رة الثاني��ة يف الأ�س��ابيع الثلث��ة 
ال�س��ابقة لت�س��تاأنف وترية تعايف اأن�س��طة احلفر 
امل�س��تمر من��ذ 15 �س��هرا، لك��ن وت��رية الزي��ادة 
الوق��ت  يف  املا�س��ية  الأ�س��هر  يف  تباط��اأت 
ال��ذي تقل���س فيه ال���ركات خط��ط الإنفاق مع 

انخفا�س اأ�سعار اخلام.
وقالت بيكر هي��وز خلدمات الطاقة يف تقريرها 
ال���ركات  اإن  وثيق��ة  مبتابع��ة  يحظ��ي  ال��ذي 
زادت عدد من�س��ات احلفر النفطي��ة بواقع ثلث 
حفارات يف الأ�سبوع املنتهي يف 11 اأغ�سط�س/
اآب لي�سل العدد الإجمايل اإىل 768 من�سة، وهو 

الأعلى منذ اأبريل ني�سان 2015.
ويقابل هذا العدد 396 من�سة حفر نفطية كانت 

عامل��ة يف الأ�س��بوع املقاب��ل قبل ع��ام. وزادت 
ال�ركات عدد احلفارات يف 56 اأ�سبوعا من 63 

اأ�سبوعا منذ بداية يونيو/حزيران 2016.
وع��دد احلف��ارات موؤ���ر مبك��ر عل��ى الإنت��اج 

امل�ستقبلي.
وم��ن املتوق��ع اأن يرتفع اإنت��اج النفط الأمريكي 
اإىل 9.4 ملي��ني برمي��ل يوميا يف 2017 واإىل 
 8.9 2018 من  9.9 مليني برميل يوميا يف 
مليني برميل يوميا يف 2016 بح�سب توقعات 
احتادية. و�س��غطت تلك الزيادة يف الإنتاج على 

اأ�سعار اخلام يف الأ�سهر املا�سية.
ال�ستك�س��اف  ���ركات  م��ن  العدي��د  وكان��ت 
والإنت��اج و�س��عت برام��ج اإنفاق طموح��ة لعام 
2017 عندما كانت تتوقع ارتفاع اأ�سعار اخلام 
الأمريكي عن م�س��توياتها احلالي��ة البالغة نحو 

48.50 دولر للربميل.

اأطلق��ت احلكوم��ة اليمني��ة م���روع 
اإع��ادة الإعمار م��ن العا�س��مة املوؤقتة 
ع��دن )جنوبي اليم��ن(، بتد�س��ني مرحلته 
املواطن��ني  من��ازل  ت�س��مل  الت��ي  الأوىل 

املت�ّررة ب�سبب احلرب.
و�س��ّددت احلكوم��ة عل��ى كل ال��وزارات واجله��ات 
املعني��ة �رورة التن�س��يق م��ع ال�س��لطة املحلية يف 
ع��دن، »املتابعة امل�س��تمّرة للإجن��از والتنفي��ذ الدقيق 
مل�س��اريع اإع��ادة الإعمار ويف امل��ّدة الزمني��ة املحّددة«. 
واأ�س��ارت اإىل اأن العملية »حتظى مبتابعة حثيثة من الرئي�س 
عب��د ربه من�س��ور هادي«. ولف��ت رئي�س جمل�س ال��وزراء اأحمد 
عبي��د بن دغ��ر يف اجتماع للحكومة، اإىل »م��ا ميّثله اإطلق عجلة 
اإع��ادة الإعم��ار ملن��ازل املواطن��ني املت�ّررة م��ن اأهمي��ة كبرية، 
ور�سالة اإيجابية باأن احلكومة لن تخذل اأبناء �سعبها، ومن حّقهم علينا 
مبادلتهم الوفاء بالوفاء �س��واء يف حت�سني اخلدمات ال�رورية اأو اإعادة 
الإعم��ار وغريه��ا«. وحتدث عن »بع���س الإجنازات الت��ي حققتها احلكومة 
مبتابعة حثيثة من الرئي�س عبد ربه من�س��ور هادي، وذلك بتح�س��ني م�س��توى 
خدم��ات الكهرب��اء واملي��اه وال�س��حة والتعليم والط��رق، وغريها من امل�س��اريع 
الت��ي ُيعمل عليها وي�س��اهدها املواط��ن«. واأعلن »بدء مرحلة اإع��ادة الإعمار وحمو 
اآثار احلرب التي ت�س��ّببت فيها امليلي�س��يات النقلبية، بداية م��ن البيوت املت�ّررة 

واملن�س��اآت احلكومية والتي بداأ العمل فيها �سابقًا«. واأ�سار اإىل »توقيع عقود الإعمار 
يف التواه��ي واملعل، بهدف ب��دء عملية الإعمار يف املناط��ق التي ت�ّررت يف هذه 
املديري��ات«. واأعل��ن اعتماد خم�س��ة بليني ريال لهذه املناط��ق، منها ثلثة بليني 
موجودة نقداً يف �سندوق الوحدة التي �ستنّفذ امل�روع، مت�سّمنة 2.5 بليون مقّدمة 
من »ال�سندوق العربي للإمناء القت�سادي والجتماعي« والبقية من خزينة الدولة.

وو�س��ف ب��ن دغر عملي��ة الإعمار باأنه��ا »اأّولية ولي�س��ت نهائية، الإعم��ار الكبري اآٍت 
لأنن��ا نحتاج فيه اإىل م�س��اعدة الأ�س��ّقاء، ونق��ول لهم من الآن نعم نح��ن نحتاج اإىل 

م�ساعدتكم فل ميكن اإعادة البناء يف اليمن من دون دعمكم الكبري«.
واعتمد جمل�س الوزراء اأي�س��ًا م�روع اإعادة تاأهيل »حراج الدوكيارد« يف العا�سمة 
املوقت��ة ع��دن، والبالغ��ة كلفت��ه 43.7 ملي��ون ريال، وي�س��تمل على تاأهي��ل احلراج 
و�س��بكة الكهرباء يف املوقع مع م�س��انع الثلج اللزمة، لت�س��يري عمل امل�روع الذي 

ت�رف عليه »الهيئة العامة للم�سائد ال�سمكية يف خليج عدن«.
ال�س��ّيادين  املع��ل،  مدين��ة  يف  الواق��ع  الدوكي��ارد«  »ح��راج  م���روع  و�س��يخدم 
وامل�س��تثمرين وم�س��ّدري الأ�س��ماك، اإذ ي�س��تقبل ه��ذا احل��راج قوارب ال�س��يد من كل 
املحافظات ال�س��احلية يف اليمن وبطاقة 7500 طن �س��نويًا. وو�سع بن دغر، احلجر 
الأ�س��ا�س مل���روع تو�س��يع طري��ق »جول��ة كالتك�س- حمّط��ة احلاويات«، ور�س��ف 
اأر�س��فة مين��اء املع��ل بكلفة 500 ملي��ون ريال. واأو�س��ح اأن »هذا امل���روع املهم 
�سي�س��اهم وب�س��كل كبري يف تخفيف ازدحام ال�س��ري يف طريق جولة كالتك�س- حمّطة 
احلاويات، اإ�س��افة اإىل ر�س��ف اأر�س��فة امليناء«. وقال »لحظنا يف املدة املا�س��ية 
ازدحام ال�سري وال�سيق يف الطريق املوؤّدي اإىل جولة كالتك�س، وتبّنى امل�سوؤولون يف 
املين��اء واملنطقة احلّرة مع اجلهات الأخرى تنفيذ هذا امل�روع املهم بكلفة معقولة 

وبتمويل ذاتي بالعتماد على مّدخرات امليناء«.

انخف���س ال��دولر مقابل �س��لة عم��لت، بع��د اأن اأظه��رت بيانات اأن اأ�س��عار 
امل�س��تهلكني يف الوليات املتحدة زادت باأقل م��ن املتوقع يف يوليو/متوز، 
مبا ي�س��ري اإىل ت�سخم حمدود قد يدفع جمل�س الحتياطي الفدرايل )املركزي 

الأمريكي( اإىل توخي احلذر ب�ساأن رفع اأ�سعار الفائدة جمددا العام احلايل.
وتراجع موؤ�ر الدولر، الذي يقي�س اأداء العملة الأمريكية مقابل �ست عملت 
رئي�س��ية، 0.13 يف املئ��ة اإىل 93.28 بع��د اأن تراج��ع يف وق��ت �س��ابق من 
اجلل�س��ة اإىل اأدنى م�س��توى يف اأ�س��بوع عند 92.992 . وارتفع موؤ�ر اأ�س��عار 
امل�س��تهلكني الأمريكي %0.1 ال�س��هر املا�سي بعدما مل ي�س��جل تغريا يذكر 
يف يونيو/حزيران. وكان خرباء اقت�س��اد ا�س��تطلعت روي��رز اآراءهم توقعوا 
اأن يرتف��ع املوؤ���ر %0.2 يف يوليو/متوز. وهبط الدولر اإىل اأدنى م�س��توى 
يف 16 اأ�س��بوعا مقابل الني الياباين، لكنه قل�س خ�س��ائره بعد اأن قال وزير 
اخلارجية الرو�سي �سريجي لفروف اإن هناك خطة رو�سية �سينية لنزع فتيل 
التوتر بني الوليات املتحدة وكوريا ال�س��مالية. و�س��جل الدولر تغريا طفيفا 
مقابل الفرنك ال�سوي�ري بعدما عو�س اخل�سائر التي تكبدها يف وقت �سابق 
من اجلل�س��ة. وي�س��عى امل�س��تثمرون عادة اإىل �راء الفرنك وال��ني يف اأوقات 
التوترات ال�سيا�سية. وحققت العملتان مكا�سب كبرية مقابل الدولر الأ�سبوع 

احلايل يف ظل تنامي التوتر بني كوريا ال�سمالية والوليات املتحدة.

إقبال المستثمرين على عروض مغرية رغم إقفال األسعار في البورصات العربية 

�سهد اأداء البور�سات العربية تداولت �سعيفة يف قيم 
ال�س��يولة، ومرتفعة يف الأحجام و�سلبية على م�ستوى 
اإقف��ال املوؤ�ر العام. وتراجع موؤ�ر �س��وق دبي العام 
بن�س��بة 0.80 يف املئة، و�س��وق اأبو ظبي بن�سبة واحد 
يف املئ��ة. يف حني ارتفعت �س��وق الأ�س��هم ال�س��عودية 
بن�س��بة 0.16 يف املئ��ة، وموؤ���ر ال�س��وق الكويتي��ة 
بن�س��بة 0.28 يف املئ��ة، وكذل��ك ال�س��وق البحريني��ة 
بن�س��بة 0.13 يف املئ��ة. اأم��ا البور�س��ة الُعمانية فقد 
تراجع��ت بن�س��بة 1.31 يف املئ��ة، وكذلك البور�س��ة 

الأردنية بن�سبة 0.72 يف املئة.
واأعلن رئي�س جمموعة »�س��حارى« اأحمد ال�س��امرائي، 
اأن »الأداء الع��ام للبور�س��ات العربية �س��جل تداولت 

�س��عيفة عل��ى م�س��توى قي��م ال�س��يولة، ومرتفعة على 
م�ستوى اأحجام التداولت، و�سلبية على م�ستوى اإقفال 
املوؤ�ر العام، اإذ مل تفلح جل�س��ات التداول الأ�س��بوعية 

يف دفعها اإىل جتاوز �سقوف �سعر جديدة«.
ولحظ »ا�س��تمرار م�س��ار التقّلبات على نطاق اأو�س���ع 
بني جل�سة واأخرى، نتيجة عدم ال�ستقرار الذي فر�سه 
م�س��ار اإعلن نتائج الربع الثاين، ما �س��اهم ب�س��كل اأو 

باآخر يف رفع م�ستويات التقّلب والتباين«.
ولفت ال�س��امرائي النتب��اه، اإىل اأن »ن�س��بة كبرية من 
النتائ��ج املعلن��ة ج��اءت دون التوقع��ات، اإذ دعم��ت 
الأ�س��هم ذات الأداء الت�س��غيلي الإيجابي متا�سك ال�سعر 
واحلفاظ على امل�ستويات احلالية من ال�سيولة، لتنهي 
البور�س��ات تداولتها الأ�س��بوعية عند م�س��توى لفت 
للنظر من ال�سعف، وتراجع يف اجل��اذبية ال�ستثمارية 

والعائدات املحققة«.
واأ�س��ار اإىل اأن جل�سات التداول الأخرية »اأظهرت حالة 
م��ن تقّل���س اأخطار ال�س��تثمار يف الأ�س��هم ال�س��غرية 
واملتو�س��طة، يف ظل تراجع نط��اق التقّلبات، واأبرزت 
اأي�سًا قدرتها على عك�س الجتاه وال�سعود جمدداً بعد 
كل هبوط، على الرغم من انخفا�س نطاق التحرك يف 

الجتاهني«.
ور�س��د ال�س��امرائي خلل جل�س��ات التداول املا�س��ية 
»انح�سار التداولت على اأنواعها من جانب ال�ستثمار 
املوؤ�س�سي املحلي والأجنبي، بهدف الحتفاظ اأو البيع 
اأو الدخول يف عمليات ا�س��تحواذ على اأ�س��هم اإ�سافية، 
قف��زات  الأ�س��عار منخف�س��ًا وحتقي��ق  لك��ون حت��رك 
غ��ري اعتيادية يف ال�س��عر غ��ري ممكن«، بينم��ا »يتعزز 
اإم��كان حتقيق عائدات راأ�س��مالية اإ�س��افية من خلل 

امل�ساربات على كل الأ�سهم«.
وذك��ر يف هذا ال�س��ياق، اأن »ن�س��بة كبرية من الأ�س��هم 
باتت تتمتع بامل�س��توى ذاته من الت�س��ييل، واأ�سبحت 
تت�س��اوى عن��د م�س��توى الأخط��ار وم�س��ارات الهبوط 

وال�سعود والتما�سك«.
احلالي��ني  املتعامل��ني  معنوي��ات  »بق��اء  اأن  واأك��د 
واملحتملني �سلبية حيال ال�ستثمار غري املبا�ر ل بد 
اأن يتغري، لكون البور�س��ات تتمت��ع بعدد غري حمدود 
م��ن فر���س ال�س����تثمار اجليدة عند م�س��توى اأ�س��عار 

مغٍر«.
�سوق دبي

تراجعت �سوق دبي يف تعاملت الأ�سبوع احلايل، بعد 
ارتفاعه��ا على مدار الأ�س��ابيع اخلم�س��ة املا�س��ية، اإذ 
انخف�س موؤ�ر ال�سوق العام 27.8 نقطة اأو 0.80 يف 

املئة ليقفل عند م�ستوى 3647.33 نقطة.
وزادت اأحجام التداول اإىل 844.3 مليون �سهم، بينما 
تراجعت ال�س��يولة اىل 1.88 بلي��ون درهم. وتراجعت 
القيمة ال�سوقية لل�سوق ب�1.88 بليون درهم اإىل 372 

بليون درهم مقابل 373.88 بليون درهم.
�سوق �أبو ظبي

وهبطت �س��وق اأبو ظبي ب�سغوط من قطاعات قيادية 
يف مقدمه��ا امل�س��ارف، اإذ تدنى موؤ�ر ال�س��وق العام 
40 نقط��ة اأو واحداً يف املئة ليقفل على 4550.93 
نقط��ة. وارتفعت اأحجام التعام��لت وقيمها، اإذ تناقل 
بقيم��ة  �س��هم  ملي��ون   459.4 ملكي��ة  امل�س��تثمرون 

644.29 ملي��ون دره��م.
�ملوؤ�سر �ل�سعودي

و�س��جلت �سوق الأ�سهم ال�سعودية ارتفاعًا، و�سط تباين 

يف اأداء الأ�س��هم والقطاعات، مبقدار 11.47 نقطة اأو 
0.16 يف املئة ليقفل على 7164.64 نقطة، و�س��ط 
ارتف��اع اأحجام التداولت وتراجع ال�س��يولة، اإذ تناقل 
امل�س��تثمرون ملكية 167.7 مليون �س��هم بقيمة 3.2 

بليون ريال.
�ل�سوق �لكويتية

زادت موؤ�رات ال�سوق الكويتية الثلثة، يف ظل زيادة 
موؤ���رات الأحج��ام وقي��م ال�س��يولة، اإذ ارتف��ع موؤ�ر 
ال�س��وق 19.3 نقط��ة اأو 0.28 يف املئ��ة ليقف��ل على 
6825.7 نقط��ة. وازدادت اأحجام التداولت وقيمها 
بن�س��بة 16.4 يف املئة و51.6 يف املئة على التوايل. 
وت��داول امل�س��تثمرون 353.46 ملي��ون �س��هم بقيمة 
األف   14.88 68.07 مليون دينار، نفذت من خلل 

�سفقة.

وكالة الطاقة ال تستبعد نمو الطلب على النفط بوتيرة أسرع

مل ت�س��تبعد وكال��ة الطاق��ة الدولي��ة، اأن »ينمو الطلب العامل��ي على النفط 
بوت��رية اأ�رع من املتوقع خلل ال�س��نة احلالية، مبا ي�س��اهم يف تقلي�س 
تخمة املعرو�س، على الرغم من ارتفاع اإنتاج اخلام يف اأمريكا ال�سمالية، 

و�سعف التزام »اأوبك« بخفو�سات الإنتاج.
و�س��جلت اأ�س��عار النفط   تراجعًا، بعدما اأعلنت الوكالة اأن »�س��عف التزام 
»اأوبك« بخفو�سات الإنتاج ُيطيل اأمد ا�ستعادة ال�سوق توازنها على الرغم 

من منو الطلب القوي«.
وبل��غ خ��ام القيا�س العاملي مزيج برن��ت 51.83 دولر للربميل براجع 
�س��بعة �س��نتات، بعدم��ا تدن��ى 50 �س��نتًا اأو واح��داً يف املئ��ة اإىل اأدن��ى 
م�س��توياته من��ذ الأول م��ن ال�س��هر احل��ايل. وتراج��ع خام غرب تك�س��ا�س 
الو�س��يط الأمريكي ع�رة �سنتات اإىل 48.49 دولر للربميل، بعدما هبط 

واحداً يف املئة اإىل اأدنى م�ستوياته منذ 26 متوز )يوليو( املا�سي.
و�سددت وكالة الطاقة التي تتخذ من باري�س مقراً، على �رورة اأن »يجد 
املنتجون ما ي�س��جعهم يف الطلب، الذي يزيد على اأ�س��ا�س �س��نوي بوترية 
اأق��وى مم��ا كان متوقع��ا يف البداي��ة«. وراأت اأن »الثق��ة �س��تتعزز يف اأن 
ا�س��تعادة التوازن �ست�س��تمر، يف حال مل يبد بع�س املنتجني امل�س��اركني 
يف اتفاق��ات الإنت��اج موؤ�رات على �س��عف عزميته��م، يف وقت يعززون 

مراكزهم«.
وتعكف منظمة البلدان امل�سدرة للبرول )اأوبك( على خف�س الإنتاج نحو 
1.2 مليون برميل يوميًا، بينما تعمل رو�س��يا ومنتجون اآخرون خارج 
املنظم��ة على خف�س الإنت��اج 600 األف برميل يوميا حتى اآذار )مار�س( 

عام 2018، بهدف دعم اأ�سعار النفط.
ولحظ��ت وكالة الطاقة، »تراجع التزام »اأوبك« باخلفو�س��ات 

اإىل 75 يف املئة يف متوز املا�س��ي«، وهو اأدنى م�ستوى لها 
من��ذ بدء العمل بق��رار تقلي���س الإنتاج يف كان��ون الثاين 

)يناير( املا�سي.
والع��راق  اجلزائ��ر  الت��زام  »�س��عف  اإىل  واأ�س��ارت 

والإم��ارات« به��ذا اخلف�س. كما �س��جلت ليبيا الدولة 
الع�س��و يف اأوب��ك املعف��اة حاليًا من اخلفو�س��ات 

زيادة حادة يف الإنتاج.
ونتيج��ة لذلك، ارتفعت اإم��دادات النفط العاملية 

520 األف برميل يوميًا ال�سهر املا�سي، ليزيد 
األ��ف برمي��ل يوميًا عن امل�س��تويات   500

امل�سجلة قبل عام.
وم��ا يزي��د التحدي��ات الت��ي يواجهه��ا 

منتج��و النفط لدعم اأ�س��عار اخلام منو 
الإنت��اج خ��ارج »اأوب��ك«، اإذ ُيتوق��ع 

اأن يرتف��ع اإنتاج امل�س��تقلني بواقع 
ال�سنة  يوميًا  برميل  مليون   0.7

احلالي��ة، ومبق��دار 1.4 مليون 
برمي��ل يومي��ًا ع��ام 2018، 

الإنت��اج  زي��ادات  بفع��ل 
الولي��ات  يف  القوي��ة 

املتحدة التي ل ت�سارك 
يف اخلفو�سات.

لكن قوة منو الطلب 
ت�س��اعد  العامل��ي 

التخل���س  عل��ى 

من اخلام الفائ�س، وك�سفت وكالة الطاقة الدولية، عن تراجع يف خمزون 
الدول ال�س��ناعية يف حزيران )يونيو( ومتوز املا�س��يني. ويظل املخزون 
مرتفعًا 219 مليون برميل فوق متو�س��ط خم�س �س��نوات، وهو امل�س��توى 
الذي ت�س��تهدفه »اأوب��ك« بخف�س الإنت��اج. وعّدلت وكال��ة الطاقة الدولية 
بيان��ات الطل��ب التاريخي��ة لعام��ي 2015 و2016 يف ال��دول النامي��ة 

لتخف�سها 0.2 - 0.4 مليون برميل يوميًا...
ونتيج��ة ه��ذه املراجع��ات التاريخي��ة، قّل�س��ت وكالة الطاق��ة التقديرات 
الأ�سا�سية للطلب لعامي 2017 و2018 بنحو 0.3 - 0.4 مليون برميل 
يوميًا، ومن ثم خف�س��ت الطلب على نفط »اأوبك« باملقدار ذاته. واأو�سحت 
الوكال��ة اأن »خف���س الرقم الأ�س��ا�س للطلب خلل ال�س��نة احلالية مع عدم 
تغ��ري اأرق��ام املعرو���س يف املقابل، يرّت��ب انخفا�س املخ��زون يف وقت 

لحق من ال�سنة، بوترية اأقل مما كان ُيعتقد يف البداية«.
وج��اءت التغي��ريات يف الأ�س��ا�س م��ع تعدي��ل الوكال��ة، بيان��ات الطل��ب 
التاريخي��ة لإندوني�س��يا وماليزيا واإيران خف�س��ًا، يف حني عدلت بيانات 

الهند رفعًا واأبقت على بيانات ال�سني من دون تغيري.
ولفتت الوكالة النظر اإىل اأن »وا�سنطن تدر�س فر�س عقوبات على فنزويل 
ت�س��مل حظر �س��ادرات اأمريكية بنحو 100 األف برميل من اخلام اخلفيف 
ومنتج��ات التكري��ر له��ا«. وع��ّدت اأن »ذلك ق��د يزي��د التكلفة الت�س��غيلية 
للإنت��اج املقدرة بنحو 30 دولراً للربميل، اإذ �ست�س��طر كراكا�س يف تلك 
احلال��ة اإىل البحث عن موردين اأبعد كبديل، رمبا من نيجرييا اأو اجلزائر«. 
وراأت اأن »م��ن �س��اأن ذلك الإجراء تقلي�س الإنتاج م��ن حزام اأورينوكو، اإذ 
�س��يحرم املنطقة من م�س��در مهم للخام اخلفيف الذي ي�س��تخدم لتخفيف 

اخلام الثقيل جداً الذي تنتجه«. 
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