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امللياردير األوكراني املولد ليونارد بالفاتنيك

 ناقلة النفط SCF Byrranga تتواجد حاليا قبالة سواحل والية تكساس وعلى متنها شحنة من النفط اخلام الكردية قيمتها 100 مليون دوالر تبحث عن 
مشتر وذلك يشكل منعطفا حلالة الالستقرار األمني الذي يشهده العراق حاليا                                                                          »رويترز«

ملياردير أوكراني.. املشتري الغامض
لنفط كردستان

100 مليون دوالر »حائرة« في البحر

نيويـــورك ـ رويترز: 
أظهـــرت بيانات للحكومة 
األميركية ومصادر الصناعة 
الكيماويـــات  أن شـــركة 
اململوكـــة  ليوندلبـــازل 
للمليارديـــر األوكرانـــي 
املولـــد ليونارد بالفاتنيك 
هي فيما يبدو املشـــتري 
األميركي الغامض لشحنتني 
من النفط اخلام الكردي مت 

تسليمهما في مايو.
وكانت »رويترز« ذكرت 
في نبأ لهـــا أنه قبل نحو 
شهرين من املواجهة التي 
جـــرت هذا األســـبوع بني 
املركزية للعراق  احلكومة 
ومنطقة كردستان بشأن 
ناقلة قرب تكساس حتمل 
ما قيمته 100 مليون دوالر 
من اخلـــام الكردي أفرغت 
سفينة أصغر محملة باخلام 
الكردي شحنتها من خام 
شـــايكان الثقيـــل املر في 
هيوستون، ولم جتد في ذلك 

أي تعقيدات قانونية.
وتظهـــر البيانـــات أن 
ســـفينة ثانيـــة وصلت 
في وقـــت الحق في مايو، 
النهائي  وما زال املشتري 
لهاتني الشحنتني غامضا 

حتى اآلن.
وقالت وزارة اخلارجية 
إنه ليس لديها  األميركية 
معلومـــات عمن اشـــترى 

شحنتي مايو.
وتقول إدارة معلومات 
الطاقـــة األميركيـــة فـــي 
تقرير نشر اول من امس 
أن هيوســـتون ريفايننج 
اململوكـــة لليوندلبـــازل 
استوردت شـــحنتني مما 

وتظهـــر البيانـــات أن 
واردات شركة هيوستون 
ريفايننج كانت أيضا أعلى 
الكثافة  كثيرا من حيـــث 
العراقي املعتاد  من اخلام 
إذ تبلـــغ الكثافة مبقياس 
البتـــرول األميركي  معهد 
16.7 درجـــة و21.4 درجة، 
أو ما مياثل خام شـــايكان 

الكردي.
وكان كل اخلام العراقي 
الذي مت استيراده  تقريبا 
منذ عام 2012 تبلغ كثافته 
28 درجة أو أخف من ذلك 
البترول  مبقياس معهـــد 

األميركي.
ولم ترد ليوندلبازل على 
رسائل البريد اإللكتروني أو 
رسائل الهاتف من »رويترز« 
التي تســـألها هل تعاقدت 

لشراء اخلام الكردي.
ولـــم يعقـــب متحدث 
باســـم مجموعة أكسيس 
إندستريز العاملية اململوكة 

لبالفاتنيك.
وبالفاتنيـــك مواطـــن 
أميركي ولد في أوديســـا 
ألبوين ناطقني بالروسية 
وترتيبـــه اآلن الـ 33 بني 
العالم بعد  أغنى أغنيـــاء 
بيع حصته في تي.إن.كيه 
- بي.بي لعمـــالق النفط 
الروسي روسنفت، وذلك 

وفقا ملعلومات فوربس.
البيانـــات  وتظهـــر 
الصعوبة التي لقيتها بغداد 
فـــي عرقلة قـــدرة منطقة 
كردستان على بيع نفطها 
اخلام مع سعي قادتها إلى 
نيل مزيد من احلكم الذاتي 

السياسي واالقتصادي.

وصف بأنه خـــام عراقي 
متاثـــالن حجم شـــحنتي 
مايو ولهما خصائص خام 
شايكان الكردي من حيث 

اجلودة املتميزة.
وتقول مصادر السوق 
التي على دراية بخصائص 
النفـــط إن البيانات تظهر 
شحنتني حجمهما 266 ألف 
برميل و267 ألف برميل من 
النفط اخلام وتبلغ نسبة 
احملتوى الكبريتي في كل 
من الشحنتني 4.6%، وهي 
أعلـــى كثيرا مـــن واردات 
املعتاد  العراقـــي  النفـــط 
لكنها متاثل خام شايكان 

الكردي.

عامل يقف امام انشاء مبنى في لندن                                                                                     )رويترز(

بـ 5.4 مليارات دوالر.. والعقار التجاري يكسب

ماراثون صيني لشراء العقارات في اخلارج
هونغ كونغ ـ رويترز: 
قالت شـــركة الجن السال 
ان  العقاريـــة  للخدمـــات 
اســـتثمارات املؤسســـات 
االســـتثمارية الصينيـــة 
العقارية في  في األسواق 
اخلارج زادت بنسبة %17 
في األشهر الستة االولى من 
هذا العام وان االستثمار في 
العقارات السكنية سجل 

قفزة بلغت %84.
 واضافت السال ان لندن 
كانت املقصد األكثر جاذبية 
للمؤسسات االستثمارية 
اجتذبـــت  إذ  الصينيـــة 
استثمارات بلغت قيمتها 
االجمالية 2.3 مليار دوالر 
مع امتداد مساعي العاصمة 
الجتـــذاب  البريطانيـــة 
رؤوس االمـــول الصينية 
الى مشاريع كبرى للبنية 
 التحتية لتشـــمل سوقي
الســـكنية  العقـــارات 

والتجارية.
ســـان  واحتلـــت 
فرانسيسكو املرتبة الثانية 
تليها شيكاغو باستثمارات 
بلغـــت 548 مليون دوالر 
و365 مليـــون دوالر على 

الترتيب.

 وجاءت مدينة سيدني 
االســـترالية فـــي املرتبة 
الرابعـــة تليها مدريد بعد 
ان اشـــترت شركة داليان 
واندا أكبـــر مطور عقاري 
جتاري في الصني ناطحة 
سحاب شهيرة بالعاصمة 
االســـبانية من سانتاندر 
اكبر بنك في البالد مقابل 

361 مليون دوالر. 
اجمالـــي  وبلـــغ 
العقاريـــة  االســـتثمارات 
الى  التي ذهبت  الصينية 
اخلارج في النصف االول 
من هذا العام 5.4 مليارات 
دوالر منها 4 مليارات دوالر 
اســـتثمارات في العقارات 

التجارية.

النفط األميريكي دون 100 دوالر.. وبرنت 106٫5 دوالرات
ســـنغافورةـ  رويتـــرز: 
العقود  تراجعـــت أســـعار 
اآلجلة للنفط األميركي دون 
100 دوالر أوائـــل التعامـــل 
في آســـيا امس لتتجه نحو 
تسجيل أكبر هبوط شهري 
لها في تسعة أشهر مع اشتداد 
املخاوف بشأن ضعف الطلب 
وانحسار املخاوف من نقص 
إمدادات املعروض في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
وفي التعامالت اإللكترونية 
لبورصة ناميكس انخفض 
ســـعر العقود اآلجلة للخام 
األميركي اخلفيف لتســـليم 
سبتمبر 0.80 دوالر إلى 99.47 
دوالرا للبرميل بعد هبوطها 
70 سنتا عند التسوية اول 

من امس.
إدارة معلومات  وقالـــت 

الطاقـــة اول مـــن امس إن 
مخزونات الواليات املتحدة 
من النفط اخلام هبطت أكثر 
مما كان متوقعا األســـبوع 
املاضـــي ولكـــن مخزونات 
التقطير  البنزين ونـــواجت 
زادت أكثر مما كان متوقعا.

وأظهر مسح لـ»رويترز« 
ارتفاع إنتاج منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوپيك( 

من اخلام في يوليو مقارنة 
بيونيو حيث طغى التعافي 
الهـــش لإلمـــدادات الليبية 
على تأثير القتال الدائر في 
العراق وانخفاض اإلنتاج في 

أجنوال.
وهبطت عقود نفط خام 
برنت 1.21 دوالر لتسجل عند 
التسوية اول من امس 106.51 

دوالرات للبرميل.

عمالء امام بنك »بي.إن.بي باريبا« الفرنسي                                                                                )د.ب.أ(

6 مليارات خسائر »بي.إن.بي باريبا« الفرنسي
بعد فرض غرامات أميركية

باريسـ  د.ب.أ: أعلن بنك 
»بي.إن.بي باريبا« الفرنسي 
امس تسجيل خسائر قياسية 
قدرها 4.32 مليارات يورو 
)5.8 مليارات دوالر( خالل 
الربع الثاني من العام احلالي 
بعد الغرامـــة الباهظة التي 
فرضتهـــا عليه الســـلطات 
األميركيـــة التهامه بانتهاك 
العقوبـــات األميركية على 
عدد من الدول مثل السودان 

وإيران.
كان البنك قد أقر بانتهاك 
العقوبات األميركية على عدد 
من الـــدول خالل الفترة من 
2004 إلى 2012 وعلى سداد 
غرامة قدرها 9 مليارات دوالر 
وهو ما أدى إلى حتميل البنك 
5.8 مليارات دوالر من هذه 
الثاني  الربع  الغرامة خالل 

من العام احلالي.
وبـــدون حســـاب هـــذه 
الغرامة يكون البنك قد حقق 
أرباحا قدرها 1.92 مليار يورو 
خالل الربع الثاني من العام 
احلالي مقابل 1.77 مليار يورو 
خالل الفترة نفسها من العام 

املاضي.

التفاؤل باالقتصاد األميركي حد من شراء الذهب

تأكيد املركزي األميركي على سياسته النقدية امليسرة دفع الراغبني في شراء الدوالر إلى التفكير كثيرا       )رويترز(

ســـنغافورةـ  رويتـــرز: 
استقر سعر الذهب دون 1300 
دوالر لألوقيـــة )األونصة( 
امس متجها لتسجيل ثاني 
خسارة شهرية في 3 أشهر 
مع تراجع إقبال املستثمرين 
على املعدن النفيس كمالذ آمن 
لتفاؤلهم بالنمو االقتصادي 

األميركي.
وأظهرت بيانات أول من 
أمس أن االقتصاد األميركي 
تعافـــى بقوة إذ منا الناجت 
احمللي اإلجمالـــي مبعدل 
ســـنوي بلغ 4% في الربع 
الثاني بعد انكماشه بنسبة 
2.1% بعد التعديل في الربع 

األول.
واســـتقر ســـعر الذهب 
في املعامـــالت الفورية عند 
1294.10 دوالرا لألوقية بعد 
تراجعه 0.3% في اجللســـة 

السابقة.
ويتجه املعدن األصفر إلى 
تســـجيل انخفاض نسبته 

2.5% هذا الشهر.
املســـتثمرون  ووجـــه 
أنظارهم إلى بيانات الوظائف 

لندن ـ رويترز: اســــتقر 
الدوالر عند مستوى أقل قليال 
من ذروته في 10 أشــــهر أمام 
ســــلة من العمالت امس بعد 
أن قال مجلــــس االحتياطي 
االحتــــادي )البنــــك املركزي 
األميركي( إنه ال يتعجل رفع 
أسعار الفائدة وهو ما أدى إلى 
انحسار موجة صعود بدأت 

في أوائل مايو.
وانتعشــــت آمال مشتري 
الــــدوالر اول مــــن امس بعد 
صدور تقريــــر يظهر تعافي 
االقتصاد األميركي بقوة في 
الربع الثانــــي. غير أن تأكيد 
املركزي األميركي على سياسته 
النقدية امليسرة للغاية دفع 
الراغبني في شراء الدوالر إلى 
التفكير كثيرا قبل اإلقبال على 
الشــــراء. واستقر اليورو في 
بداية التعامالت األوروبية بعد 
وصوله إلى أدنى مستوياته 
في تسعة أشهر عند 1.3366 
مــــن امس. وقفز  دوالر اول 
الدوالر أمام العملة اليابانية 

في القطاعات غير الزراعية 
األميركية التي تصدر اليوم 
بينما يترقبون أيضا بيانات 
البطالـــة األميركية  إعانات 

األسبوعية.
وتركز األنظار كذلك على 
التطورات اجليوسياســـية 
وإن كانـــت الصراعات في 

إلى أعلى مستوى له  ليصل 
في أربعة أشهر 103.15 ين قبل 
أن يســــتقر عند 102.80 ين، 
وتتجه العملة األميركية إلى 
حتقيق مكسب شهري يبلغ 
الني. وارتفع  أمام  نحو %1.4 

الشرق األوسط وبني روسيا 
وأوكرانيا لها تأثير محدود 

على األسواق.
املعــــادن  بــــني  ومــــن 
النفيسة األخرى انخفض 
سعر الفضة في املعامالت 
الفوريــــة 0.2% إلى 20.55 

دوالرا لألوقية.

الدوالر أيضا أمام عمالت أخرى 
مثل نظيره األســــترالي الذي 
تراجع إلى أدنى مستوياته في 
شهرين مسجال 0.9301 دوالر 
قبل أن يصل إلى 0.9310 دوالر 

منخفضا %0.25.

تعافي االقتصاد األميركي يهبط بالذهب دون 1300 دوالر

الدوالر نحو أعلى مستوى في 10 أشهر

»شل«: 30 مليار دوالر توزيعات نقدية وشراء أسهم
لنـــدن ـ رويترز: أعلنت 
شـــركة رويال داتش شـــل 
امس ارتفاع أرباحها الفصلية 
بنسبة 33% مبا يفوق توقعات 
إنتاجها  احملللني بعد زيادة 
من السوائل وارتفاع أسعار 

البيع.

ورفعـــت شـــركة النفط 
البريطانية الهولندية أيضا 
توزيعاتها النقدية الفصلية 
وقالت إن قيمة إعادة شراء 
أسهمها وتوزيعاتها النقدية 
لعامي 2014 و2015 ستتجاوز 
30 مليـــار دوالر، وارتفـــع 

سهم الشـــركة 3% في بداية 
التعامالت.

أرباح شـــل في  وبلغت 
الربـــع الثاني على أســـاس 
التكلفة احلالية لإلمدادات مع 
استبعاد بنود استثنائية 6.1 
مليارات دوالر بارتفاع %33 

عن مستواها قبل عام، وكان 
محللون توقعوا وصول أرباح 
الشـــركة إلى 5.46 مليارات 

دوالر.
وتنضم رويال داتش شل 
إلى منافستها بي.بي في إعالن 

نتائج تفوق التوقعات.


