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»بريتيش بتروليوم« تسابق الزمن الحتواء التسرب النفطي

قاع البحر.
وتواجه »بي.ب���ي« ضغوطا 
ش���ديدة من احلكومة األميركية 
الحتواء البقعة الضخمة التي تهدد 
املالحة واحلياة البرية والشواطئ 
ومنطقة من أخصب مناطق الصيد 

بالبالد.

بدائيا به فتحة عند القمة لتمرير 
النفط من خ���الل أنبوب من قاع 
إلى السطح حيث ميكن  اخلليج 

جمعه.
ومن املتوقع أن يتمكن هذا 
الغطاء من الناحية النظرية من 
جمع 85% من النفط الصاعد من 

وتسابق الشركة الزمن لبناء 
غرف���ة مخروطية م���ن احلديد 
النفط  للمس���اعدة في احت���واء 
املتسرب من بئر في خليج املكسيك 
وإن كان���ت غير واثقة من جناح 
الفكرة، والغرفة املخروطية وزنها 
98 طنا وتش���به صاروخ فضاء 

يبعد حوالي نصف كيلومتر في 
قاع البحر عن البئر املنفجرة.

الرئيس  البيان ع���ن  ونق���ل 
التنفيذ للشركة توني هاي وارد 
قوله: »هذه خطوة رئيسية أخرى 
في جهودنا لوقف خسارة تسرب 

النفط من البئر بشكل دائم«.

موازنة لعزل البئر األصلية التي 
تؤدي إلى تسرب النفط في خليج 
املكسيك، وذكرت في بيان صحافي 
لها أن البئ���ر اجلديدة من املقرر 
أن تعترض البئر احلالية أسفل 
البحر وتعزلها بشكل دائم،  قاع 
وأوضحت أن موقع احلفر اجلديد 

كونا � د.ب.أ � رويترز: قالت 
الس���لطات األميركية انها شكلت 
جلنة مكلف���ة باالطالع على امن 
العمليات على منت املنصات النفطية 
في خليج املكسيك من أجل تعزيز 
مراقبة املعدات اثر حادث منصة 
»ديب ووتر هورايزن« الذي تسبب 
في بقعة نفطية، وهو ما بعد كارثة 

بيئية رمبا ال سابقة لها.
وقال مسؤول عمليات احلقول 
ف���ي منطق���ة خليج املكس���يك : 
لقد اس���تكملنا عملي���ات مراقبة 
املعدات واالجهزة وس���نبدأ في 
مراقبة ام���ن العمليات على منت 
املنصات، واضاف ان هناك حوالي 
200 سفينة تشارك في عمليات 
احتواء وتنظيف البقعة النفطية 
املترامية االطراف اال ان االحوال 
اجلوية املتقلبة والرياح الشديدة 
واالمواج العالية عرقلت العمليات 

اجلارية.
الذي  الوق���ت  جاء ذل���ك في 
أعلن���ت في���ه ش���ركة بريتيش 
بترولي���وم )ب���ي ب���ي( أمس أن 
العمل على إغالق بئر النفط التي 
انفجرت وأدت إلى تسرب النفط 
اخلام في خليج املكسيك سوف 
يستغرق ثالثة أشهر، وتعهدت 
الش���ركة بدفع كل تكاليف أعمال 
التطهير والتعويضات القانونية 

للمتضررين.
وقالت شركة النفط العمالقة 
إن العم���ل قد بدأ حلفر بئر إنقاذ 

تعهدت بدفع تعويضات وتشكيل لجنة أميركية ألمن المنصات النفطية في خليج المكسيك

احلياة البحرية في خليج املكسيك تأثرت بشدة وفي االطار مواطنة تبني انعكاس ذلك على األسماك منصة »بريتش بتروليوم« املتسببة في مشكلة التسرب النفطي

متظاهر يوناني ميسك بزهور احتجاجا على اإلجراءات احلكومية التقشفية

شركات خليجية تتداعى كما تسقط قطع الدومينو

اليورو يواصل التراجع ليسجل أدنى مستوى أمام الدوالر منذ عام

النفط الكويتي إلى 83.69 دوالرًا 
والخام األميركي يفقد دوالرين

قالت مؤسس��ة البترول الكويتية أم��س ان برميل النفط 
الكويت��ي ارتفع 25 س��نتا في تعامالت أم��س األول مقارنة 
بتعامالت يوم اجلمعة املاضي ليس��تقر عند مستوى 83.69 

دوالرا.
وتع��زو تقارير اقتصادية هذا االرتفاع إلى نش��ر بيانات 
توض��ح اس��تمرار التعافي في االقتص��اد األميركي، فضال 
عن إع��الن احلكومة األميركية ان صادراته��ا من النفط في 
خليج املكس��يك مهددة بسبب الرياح العاتية التي تقترب من 
تل��ك املنطقة والتي قد تؤثر على إنتاج احلقول في س��واحل 

لويزيانا.
كما واصلت أسعار العقود اآلجلة للنفط األميركي التراجع 
لتنخفض أكثر من دوالرين للبرميل أمس مع هبوط اليورو 
بش��كل حاد أمام الدوالر وس��ط مخاوف من امتداد املشاكل 
املالية في اليونان الى دول اخرى في منطقة اليورو وتوقعات 
بان احدث تقارير ملخزونات النفط األميركية س��تظهر زيادة 
في اإلمدادات، وانحسار القلق بش��أن آثار التسرب النفطي 
في خليج املكس��يك على اإلنت��اج وحركة مرور الناقالت في 

املنطقة.
وهبط اخلام األميركي اخلفيف للعقود للتسليم في يونيو 

املقبل2.31 دوالر بنسبة 2.68% إلى 83.88 دوالرا للبرميل.
هذا وقد ارتفع س��عر خام نفط منظم��ة الدول املصدرة 
للبت��رول »أوپي��ك« إل��ى 84.36 دوالرا للبرميل ف��ي بداية 
تعامالت هذا األس��بوع، حيث يقود الغموض بش��أن تسرب 

النفط في ساحل خليج املكسيك األسواق العاملية لالرتفاع.

قطر تفتتح أحد أكبر مصانع األوليفينات
في العالم بقيمة 1.3 مليار دوالر

الدوح���ة � د.ب.أ:  افتت���ح ول���ي عهد قطر 
الش���يخ متيم بن حمد آل ثان���ي أمس مصنع 
راس لفان لألوليفينات )آرلوك( والذي يعتبر 
 أحد أكبر مصانع تكسير غاز االيثان في العالم

ف���ي مدين���ة راس لفان الصناعية ش���مال من 
الدوحة.

وذل���ك بحضور ممثلني عن الش���ريكني في 
املشروع وهما نائب رئيس اللجنة التنفيذية 
لتوتال الفرنسية فرانسوا كونليس والرئيس 
التنفيذي لشيفرون فيليبس للكيماويات جريج 

جارالند.

وينتج املصنع الذي بدأ تشييده عام 2006 
نحو 1.3 مليون طن س���نويا من االثيلني، كما 
سينتج بعد رفع طاقته ضمن املرحلة الثانية 
نحو 1.6 مليون طن سنويا مما سيجعله أكبر 
مصنع من نوعه في العالم، وتقدر تكلفة املشروع 

بنحو 1.370 مليار دوالر
وقال املدير العام لشركة قطر للكيماويات 2 
»كيوكيم« التي يتبعها املصنع أحمد العمادي 
في تصريح صحاف���ي ان املصنع يرفع إنتاج 
الش���ركة من البولي اثيل���ني الى 350 الف طن 

سنويا، و350 الف طن الفا أولفني.

»ميد«: القوانين الجديدة مجرد جزء من الحل 
لمشكلة اإلعسار المالي للشركات الخليجية

ولكن إذا فعلت ذلك سوف تواجه 
معضلة ع����دم املواءم����ة للبيئة 
االقتصادية والتش����ريعية لديها 
والتي تختل����ف جذريا عن تلك 
املوجودة ف����ي الغرب، باإلضافة 
إلى أن تطوير التطبيقات الغربية 
اخلاصة باإلعسار املالي استغرقت 
أكثر من 100 ع����ام، ومن ثم فإن 
سير دول اخلليج على ذات النهج 

سيكون ضرره أكبر من نفعه.
املقابل، يرى اخرون أن  وفي 
املخرج من هذه املعضلة يتمثل 
في تطوي����ر دول املنطقة آلليات 
عملية ميكن بلورتها مستقبال في 
صورة تشريعات ملزمة، ويقترح 
هؤالء أيضا تأسيس محاكم خاصة 
للتصفية واإلعسار املالي، على أن 
يتزامن مع ذلك تطوير تفاهمات 
عملية بني املقرضني والشركات 
املقترضة للحد من شبح اإلعسار 

املالي في دول اخلليج.
وخلص رئيس قسم األخبار 
في »ميد« إدموند سوليفان للقول 
إن األمر األكثر أهمية هو ضرورة 
النظر في األسباب التي تقف وراء 
تزايد أعداد حاالت اإلعسار املالي 
في دول اخلليج خ����الل العامني 
األخيري����ن، معتب����را أن هن����اك 
عوامل عديدة ميكنها أن تفس����ر 
ذلك أهمها انخراط تلك الشركات 
في االقتراض من اجل توسعات لم 
تكن األسواق في حاجة إليها، وعدم 
الدورية  البنوك باملتابعة  التزام 
عل����ى هذه الق����روض، باإلضافة 
إلى االفتقار إلى اآلليات والقواعد 

الرسمية احلازمة.

التصفية في الس����نوات األخيرة 
بسبب جلوئها إلى اقتراض أموال 
طائلة عند معدالت فائدة متدنية 
قبل األزمة املالية العاملية في صيف 
عام 2008، حني توقفت القروض 
وبالتالي أصبحت هذه الشركات 
تعاني تلقائيا من شح السيولة، 

ومن ثم معسرة ماليا.
وقال إن شركة دبي العاملية في 
اإلمارات كانت أبرز ضحايا هذه 
املش����كلة على النحو الذي أعلن 
عنه في نوفمبر من العام املاضي، 
وقد اضطرت الش����ركة على مدار 
األشهر الس����ت التالية إلى تبني 
خطة إلعادة هيكلة مديونياتها، 
والت����ي منحت املقرضني وجهات 
االئتمان بعض األمل في استرداد 
أموالهم أو جزء منها، وبالرغم من 
هذا اإلجراء فانه يتوقع أن تأخذ 
عملية إعادة الهيكلة وقتا أطول 
مقارنة مبا عليه احلال في الواليات 

املتحدة أو أوروبا.
واعتب����ر أن ه����ذا األمر دفع 
التصفية  املختص����ني بقضاي����ا 
اواالعس����ار املال����ي لتحفيز دول 
اخلليج على ضرورة إعادة النظر 
في التشريعات اخلاصة بالشركات 

وحتديثها.
وبحسب سوليفان فإن التحدي 
الرئيسي أمام هذه اخلطوة يتمثل 
في املنهج البديل الذي ينبغي على 
هذه ال����دول اتباعه لتحقيق هذا 
الهدف، فهل يتعني عليها محاكاة 
الغربية فيما يتعلق  التطبيقات 
بقضايا التصفية واإلعسار املالي؟ 
وأي تطبيق أو منوذج حتتذي؟، 

إعداد: محمد البدري 
قالت مجلة »ميد« املتخصصة 
في ش����ؤون اقتص����ادات منطقة 
الشرق األوسط أن هناك دعوات 
آخذة ف����ي التزايد املطرد تطالب 
بسن تش����ريعات جديدة تيسر 
من عمليات تصفية الشركات في 
التعاون اخلليجي،  دول مجلس 
حيث ان التساؤل الكبير في هذا 
اخلصوص هو: ملاذا هذا التزايد في 
عدد الشركات املقبلة على اإلفالس 

في املنطقة؟
وقالت الدوري����ة االقتصادية 
ان اح����دى أهم  ذائع����ة الصيت 
النتائج التي توصل إليها خبراء 
وباحثون اقتصاديون خالل اجتماع 
لهم عقد مؤخرا في دبي، هي: أن 
التي أصبحت  تصفية الشركات 
على ش����فا اإلفالس يجب أن تتم 
بصورة أسهل وأسرع. وفي هذا 
الصدد، قال رئيس قسم األخبار في 
»ميد« ادموند سوليفان إن إغالق 
شركات أو أعمال قائمة في منطقة 
الشرق األوسط عموما يحتاج في 
املتوس����ط إلى نحو ثالثة أعوام 
ونصف العام بينما يحتاج األمر 
نفس����ه ألكثر من خمس سنوات 
في دولة مث����ل اإلمارات العربية 
الفترة  املتح����دة، وتعزى ه����ذه 
الزمنية الطويلة نس����بيا مقارنة 
مبا عليه احل����ال في الغرب، إلى 
أن جهات االئتمان واملقرضني في 
منطقة الشرق األوسط يستطيعون 
استرداد أموالهم من اجلهات املدينة 
بنسب تقل عن نصف ما ميكن أن 
يحصل عليه نظراؤهم الدائنون 

الغربيون من مدينيهم.
وأضاف ان قوانني الشركات في 
دول اخلليج ليست مصممة بحيث 
تتعامل مع مشاكل اإلعسار املالي، 
حيث انه على مدى 40 عاما حظيت 
دول املنطقة مبع����دالت مرتفعة 
النمو االقتصادي والسيولة  من 
املالية، وقدمت احلكومات كل الدعم 
للشركات، وفي مثل هذه األجواء 
كانت مشكالت اإلعسار املالي نادرة 
بل كانت تعد »عارا«، الفتا إلى أن 
التصفية كانت الوسيلة األساسية 

لإلغالق الرسمي لألعمال امليتة.
واعتبر سوليفان أن الشركات 
اخلليجية بدأت تواجه مشكالت 

سببها التوسعات غير الضرورية وغياب الرقابة البنكية وضعف القوانين

تزايد االحتجاجات على إجراءات التقشف في اليونان 
بينها احملالت في أنحاء البالد، 
كما يس����تعد قطاع النقل العام 
للتوقف عن العمل، حيث يرى 
ق����ادة النقاب����ات أن اإلجراءات 
التقشفية ليس����ت عادلة ألنها 
تستهدف اليونانيني ذوي الدخل 

املنخفض.
ويشارك نحو ألفي متظاهر 
يتشكلون أساسا من املدرسني 
واملتقاعدين في مسيرة بوسط 
أثينا ملطالب����ة احلكومة بوقف 
»س����رقة« أجورهم ومعاشات 

تقاعدهم.
وكانت مئات الرحالت اجلوية 
قد ش����هدت ارتباكا أمس بعدما 
أعلن مراقبو املالحة اجلوية في 
البالد أنه لن يس����مح لشركتي 
طيران »أوليمبك اير« و»ايجني 
اير« اال بالقيام برحلة واحدة، 
ومن املقرر أيضا إغالق املجال 
اجلوي اليوناني متاما أمام كل 
الرحالت اجلوية الدولية اليوم ما 
يؤدي إلى تقطع السبل باآلالف 

املسافرين.

إلى إضراب ملدة يوم واحد غدا 
)اليوم( من املقرر أن يتس����بب 
في إغ����الق كل مرافق اخلدمات 

عن إضراب ملدة يوم واحد كان 
مقررا اليوم. 

القطاع اخلاص  ودعا عمال 

متثل نحو 750 ألف موظف، أنها 
ستنظم إضرابا عن العمل ملدة 
48 عاما اعتبارا من أمس عوضا 

أثين����ا � د.ب.أ: ف����ي إط����ار 
االحتجاج����ات الش����عبية على 
سلسلة اإلجراءات التي ستتخذها 
اليوناني����ة ملواجهة  احلكومة 
أزمتها املالي����ة، رفع محتجون 
أمس الفت����ة ضخمة عند معبد 
أكروبوليس الشهير في العاصمة 
أثين����ا تدعو »ش����عب أوروبا« 
إلى »االنتفاض« ضد إجراءات 

التقشف.
ويعد هذا هو أحدث مظاهر 
االحتجاج التي تشهدها اليونان 
بعد أيام قليلة من إعالن احلكومة 
عن سلسلة من إجراءات خفض 
املوازن����ة مقابل احلصول على 
حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات 
ي����ورو من االحت����اد األوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
العمال  وقد تعهدت نقابات 
البالد بتنظيم  الرئيس����ية في 
مزيد م����ن اإلضرابات ملواجهة 
تلك اإلج����راءات، فمن جانبها 
أعلنت أكبر نقابة لعمال القطاع 
العام في البالد )أديدي(، والتي 

محتجون رفعوا الفتات االحتجاج على »األكروبوليس«

»ستاندرد تشارترد« يحقق أرباحًا 
قياسية في الربع األول

..ومليارا دوالر أرباح »يو.بي.إس« 

استقالة وزير الصناعة اإليطالي 
بسبب صفقة عقارية مشبوهة

رويترز: ذكر بنك س����تاندر تشارترد أنه حقق أرباحا قياسية في 
الربع األول من العام احلالي وذلك بفضل أنشطة جتارية واستثمارية 
مصرفية وحتس����ن األنشطة املصرفية لألفراد في األسواق اآلسيوية 
املهمة. وذكر البنك انه حقق »بداية قوية هذا العام« وسجل دخال قياسيا 

رغم أسعار الفائدة املنخفضة والضغوط التنافسية املتزايدة.
اجلدير بالذكر أن س����هم البنك حقق ارتفاعا بنسبة 14% منذ بداية 

العام على عكس معظم البنوك املنافسة بسبب األزمة املالية.

جنيڤ � د.ب.أ: أعلن بنك »يو.بي.اس« السويسري العمالق أمس 
أن صاف����ي أرباحه خالل الربع األول من العام احلالي بلغ نحو 2.202 
مليار فرنك سويسري )مبا يعادل  2 مليار دوالر( مقابل خسائر بلغت 
ملياري دوالر خالل الفترة نفسها من العام املاضي. وأكد املدير املالي 
للبنك جون كريان للصحافيني في مؤمتر عبر الهاتف ان البنك »غير 
منكشف على أزمة اليونان ومنكشف بشكل ضئيل على الوضع املالي 
في إسبانيا والبرتغال«، مضيفا ان »األمر يخضع ملراجعة دقيقة نظرا 

ألزمة الدين اليونانية املستمرة واملخاوف من حدوث عدوى«.

رويترز: اس����تقال وزير الصناعة االيطالي كالوديو سكايوال أحد 
اقرب حلفاء رئيس الوزراء س����يلفيو برلس����كوني من منصبه أمس 
وذلك بعد تردد أنباء تربطه بصفقة عقارية مشبوهة. وأعلن سكايوال 
الذي نفي ارتكابه أي خطأ قرار االس����تقالة في مؤمتر صحافي وقال: 
»ال ميكنني أن اس����تمر في منصبي كوزير«. وتتعلق قضية سكايوال 
بشقة فاخرة اش����تراها في عام 2004 حني كان يشغل منصبا وزاريا 
آخ����ر، حيث قال إنه دفع 600 ألف يورو ثمنا للش����قة وهو أقل كثيرا 
من سعر السوق، حيث قالت الشقيقتان اللتان باعتا الشقة له إنهما 
حصلتا على مبلغ 900 ألف يورو أخرى على 80 شيكا. ويعتقد قضاة 
أن هذه الش����يكات جاءت من أموال مقاول بناء كان ضمن أربعة ألقي 
القبض عليهم في فبراير املاضي في حتقيق بس����بب شبهة فساد في 

منح عقود أشغال عامة.

اليورو يواصل خسائره ويسجل
أدنى مستوى في عام مقابل الدوالر

رويترز: تراجع اليورو إلى أدنى مس���توى في 
عام مقابل الدوالر أمس مع انتقال املخاوف بشأن 
مشاكل ديون اليونان إلى دول أخرى على أطراف 

منطقة اليورو تعتبر معرضة ملخاطر ائتمانية.
وقد هبط اليورو بنسبة 0.6% إلى 1.3101 دوالر، 

وهو أدنى مس���توى له منذ أواخر ابريل من العام 
املاضي. وقال متعاملون إن وتيرة الهبوط تسارعت 
بعد تفعيل أوامر بيع لوقف اخلسائر عند حوالي 
1.3110 دوالر. واجلدير بالذكر أن خس���ائر اليورو 

بلغت 8.8% خالل العام احلالي.

41% من األميركيين متفائلون بشأن اقتصادهم
واش��نطن � يو.بي.آي: أظهر استطالع للرأي 
أن ع��دد األميركي��ني املتفائل��ني بش��أن اقتصاد 
بالدهم الوطني يتزايد حيث وصلت نسبتهم إلى 
41% في حني عبر 3 أرباع هؤالء عن رضاهم على 
طريق��ة تعاطي الرئيس ب��اراك أوباما مع الوضع 

االقتصادي في البالد.
وبني االستطالع الذي أجرته صحيفة »نيويورك 
تاميز« وش��بكة »سي بي اس نيوز« األميركيتني، 
وش��مل 1079 أميركيا بالغا أن 41% ممن ش��ملهم 
االستطالع قالوا إن االقتصاد يتحسن مقارنة ب� 
33% قالوا ذلك في ابريل املاضي، في حني وصف 

15% االقتصاد باملتردي.
وعبر 75% ممن رأوا االقتصاد في حتسن عن 
رضاهم عن إدارة أوباما للشأن االقتصادي، وقال 
43% ان االقتصاد م��ازال كما هو، فيما اعتبر %7 
ان��ه في اجتاه جيد بينما رأى 35% انه متجه نحو 

السيئ.
ووج��د االس��تطالع ان األميركيني الش��باب 
واملثقفني على األرجح هم الذين وصفوا االقتصاد 
باملتعاف��ي، وأظه��ر أن 61% م��ن الدميوقراطيني 
قال��وا ان االقتصاد يتحس��ن مقابل 16% فقط من 

اجلمهوريني و38% من املستقلني.


