
السبت 17 يوليو 2010   25اقتصاد

أسهم »بي پي« تقفز أكثر من 5% بعد نجاحها في إيقاف التسرب النفطي
عواصم � وكاالت: قفزت أس���هم ش���ركة 
بريتش بتروليوم للنفط )بي پي( اكثر من 
5% في تعامالت سوق لندن لالوراق املالية 
امس بعد اعالن الشركة العمالقة وقف التسرب 

النفطي في قاع خليج املكسيك مؤقتا.
وكان س���هم »بي پ���ي« تراجع دون 300 
بنس خالل إحدى مراحل التداوالت الش���هر 
املاضي ليسجل أدنى مستوى له منذ أغسطس 
1996 لكنه تعافى الى نحو 425 بنسا وسط 
دالئل على معاجلة أزمة تسرب النفط التي 
كلفت الشركة حتى اآلن أكثر من 3.5 مليارات 

دوالر.
وكانت الش���ركة قد أعلن���ت انها أوقفت 
التسرب أمس وأحكمت تركيب غطاء احتواء 
وزنه 40 طنا على البئر الواقعة على عمق 1.6 
كيلومتر حتت املياه بخليج املكسيك. وأضافت 
»اختبار مقاومة البئر بدأ امس« مشيرة الى أن 
»االختبار سيستمر على األقل ملدة 6 ساعات 

وميكن أن ميتد الى 48 ساعة«.
جنحت شركة »بي پي« العمالقة للنفط في 
وقف التسرب النفطي في قاع خليج املكسيك 
عل���ى األقل مؤقتا بعد ان أعلنت عن تركيب 
غطاء احتواء جديد على بئر ماكوندو التابعة 
لها الذي تعرض النفجار في ابريل املاضي 
مسببا أس���وأ بقعة نفطية قبالة السواحل 

األميركية في تاريخ الواليات املتحدة.
وقالت الشركة انها أوقفت التسرب أمس 
االول وأحكمت تركيب غطاء احتواء وزنه 40 
طنا على البئر الواقعة على عمق 1.6 كيلومتر 
حتت املياه وهو غطاء أكبر ومحكم أكثر من 

الغطاء األول الذي أزالته سابقا.
وخطوة تركيب غطاء االحتواء ضرورية مع 
سعي شركة النفط العمالقة الى وقف التسرب 
بشكل دائم من خالل حفر بئر للتنفيس على 
ان تغلق البئر املعطوبة باالسمنت والطني 

الشهر املقبل.
وكانت الش���ركة أزالت االسبوع املاضي 
غطاء من فوق البئر في إطار خطة لتركيب 
مجموعة تغطية أكبر ميكنها احتواء ما يصل 
إلى 80 ألف برميل يوميا بدال من 25 ألف برميل 

يوميا كان يحتويها الغطاء القدمي.
وبعد أسابيع من التراجع بسبب ارتفاع 
تكاليف عمليات التطهير واألضرار التي حلقت 
باقتصاد الواليات األميركية املطلة على ساحل 
خليج املكسيك أغلقت االسهم األميركية لدى 
»بي.پي« على ارتفاع بلغ 7.6% أمس االول 

بعد اإلعالن عن وقف التسرب من البئر.
وعانت الشركة من انتكاسات عدة سابقة 
في مسعاها لوقف التسرب النفطي الذي بدأ 

قبل نحو 88 يوما.
واعلنت ش���ركة »بي.پي« يوم االثنني ان 
تكلفة التسرب ارتفعت إلى نحو 3.5 مليارات 
دوالر وانه���ا قامت بدفع مطالبات تعويض 
يتجاوز عددها 52 ألفا بلغت قيمتها نحو 165 
مليون دوالر. وقالت إن عدد املطالبات التي 

جرى تقدميها بلغ نحو 105 آالف.
وهذه أول مرة يتوقف فيها التسرب من 
البئر ولو مؤقتا منذ االنفجار الذي وقع يوم 
20 ابريل في احلفار ديبووتر هورايزون في 

)رويترز(حادث أدى الى مقتل 11 عامال. استمرار وقف عمليات التسرب النفطي بخليج املكسيك وفي االطار اليمني عملية سحب باألنابيب حتت املاء واالطار اآلخر غطاء اغالق البئر 

بتركيب غطاء وزنه 40 طناً على عمق 1.6 كيلومتر

.. واستمرار المخاوف على مستقبل عمل الشركة الحتماالت تعرضها لـ »غرامات« كبيرة
عواصم � وكاالت: أعلن قائد حرس السواحل 
األميركي األدميرال ت����اد ألن، املكلف بقيادة 
عمليات تنظيف آثار التس����رب النفطي في 
خليج املكسيك، أن شركة بريتش بتروليوم 
)بي پي( ب����دأت حترز تقدما كبيرا في وقف 
تسرب النفط من خالل تثبيت غطاء حديدي 
ضخم سيتمكن من إغالق الصمامات الثالثة 

التي يتسرب منها النفط حتى اآلن.
وتعمل ش����ركة »بي پي« منذ ليلة االول 
م����ن أمس ف����ي تثبيت هذا الغط����اء اجلديد 
املوصول بأنبوب لسحب النفط فوق فوهة 
البئر املتضررة في خليج املكس����يك، والذي 
أطلق عليه اس����م: »توب هات 10«، حيث أكد 
مسؤولون في الش����ركة أنه بعد تثبيت هذا 
الغطاء ميكن وقف التس����رب بشكل نهائي 
وسحب كمية من النفط تتراوح بني 40 ألفا 
و60 ألف برميل نفط يوميا، وذلك بديال عن 
غطاء قدمي مت نزعه السبت املاضي كان يسحب 

فقط حوالي 25 ألف برميل يوميا.
ويرى بعض اخلبراء أنه في حالة جناح 
هذه العملية التي تستغرق نحو 48 ساعة، 
فإنه سيتم وقف التسرب النفطي والتحكم 

فيه بش����كل تدريجي حتى منتصف ش����هر 
أغس����طس املقبل، وذلك حتى تنتهي شركة 
»بي.پي« من حفر بئرين للتصريف تسمحان 
بشفط الكميات املتس����ربة من البئر األولى 
التي سيتم س����دها باألسمنت، وهو اإلجراء 
الذي من ش����أنه أن يوقف التسرب النفطي 

بشكل نهائي وكامل.
من جانب آخر، أعلنت ش����ركة »بي پي« 
مؤخرا عن استعادتها 749 ألفا و100 برميل 
من الس����ائل النفطي املتسرب منذ 20 ابريل 
املاضي، وانها أزالت أكثر من 240 ألف برميل 
نفط من س����طح املاء ف����ي أنحاء متفرقة من 

خليج املكسيك.
وذكرت الشركة أنها أنفقت 3.5 مليارات 
دوالر لوقف التسرب النفطي حتى 12 يوليو 

اجلاري.
ويرى اخلبراء أنه إذا اس����تمرت معدالت 
اإلنفاق التي تتحملها الشركة ملواجهة التسرب 
النفطي على معدالته����ا احلالية حتى نهاية 
أغسطس املقبل، فإن مجموع التكلفة سيتراوح 
بني 27 و30 مليار دوالر )منها بني 7 و10 مليارات 
تكلفة إزالة البقعة النفطية ووقف التسرب( 

تشمل تكاليف وقف التسرب النفطي واالحتواء 
وحفر آبار اإلغاثة واملساعدات املالية للواليات 
املطلة على اخلليج، فضال عن التعويضات 

والنفقات الفيدرالية األميركية.
ويشير احملللون املاليون إلى أن شركة »بي 
پي« قادرة على حتمل هذا احلجم من النفقات، 
حيث تتمتع بس����يولة نقدية تقدر بنحو 20 
مليار جنيه إسترليني في العام الواحد، ولها 
تسهيالت بنكية عاجلة تقدر ب� 6.7 مليارات، 
وقد حققت الشركة سيولة بلغت 7.7 مليارات 
دوالر من أنشطتها التشغيلية في الربع األول 
من هذا العام بعد أن قدرت أرباحها خالل نفس 

الفترة بحوالي 6 مليارات دوالر.
وعالوة على ذلك التزال القيمة السوقية 
ألسهم الشركة تبلغ نحو 65 مليار دوالر على 
الرغم من خسارتها نصف قيمتها السوقية 
منذ غرق حف����ار ديب ووتر، وهو رقم يزيد 
في كل األحوال على مجموع ما س����تتحمله 
الشركة من خسائر حتى انتهاء كارثة التسرب 

النفطي الراهنة.
ويرى بعض اخلبراء أن هذه األرقام تشير 
إلى أنه من املس����تحيل أن تعرف شركة »بي 

پي« بيعا كامال أو تقسيما للشركة أو حتى 
بيع حصص ضخمة فيها، وهي التي لم تعرف 
انقس����اما مطلقا منذ نهاية احلرب العاملية 

الثانية في عام 1945.
لكن ذلك ال مينع من أن الشركة قد تضطر 
إلى بيع أصول تص����ل قيمتها إلى 12 مليار 

دوالر. 
وتشير بعض الصحف البريطانية إلى أن 
احلكومتني البريطانية واألميركية بينهما اتفاق 
ضمني على بقاء شركة »بي پي« قوية لدرجة 
معقولة، فهي أكبر شركة نفط بريطانية وثالث 
كبريات الشركات العاملية، ولهذا ال يتوقع أن 
حتتاج »بي پي« إلى مستثمر استراتيجي في 
هذا الوقت، إذ يكفيها بيع األصول الس����ابقة 
ملجموعة كبرى مثل »أباتشي كوربوريشن« 
أو »إكسون موبيل« األميركية التي يقال إنها 
أخذت موافقة مبدئية من السلطات األميركية 
للتفاوض م����ع »بي پي« حول ش����راء هذه 

األصول.
يذكر أن هناك عدة صناديق سيادية متتلك 
حصصا في شركة »بي پي« حيث متتلك كل 
من النرويج والكويت حصة تبلغ 1.8%، في 

حني متتلك الصني 1.1%، ومتتلك سنغافورة 
.%0.7

وتشير بعض األنباء إلى وجود مستثمرين 
مثل هيئة االستثمار الكويتية وأبوظبي وقطر 
وشركة »بترو تش����اينا« الصينية وشركة 
»شل« الهولندية، كمرشحني رئيسيني الحتمال 

شرائهم ألسهم ضخمة بشركة »بي پي«.
لكن مسؤولي شركة »بي پي« لم يؤكدوا 
هذه األنباء حتى اآلن، ويقولون إن الشركة 
غير مضطرة حتى اآلن إلى بيع أسهم كبيرة، 
كما أنها غير مضطرة إلى طرح أسهم جديدة 
حتى تتضح جملة النفقات واخلسائر اإلجمالية 

من وراء كارثة التسرب النفطي.
من جانب آخر، يرى عدد من اخلبراء أن 
مستقبل ش����ركة »بي پي« في األمد املنظور 
يتوقف أيضا على نتيجة التحقيقات القضائية 
في أس����باب كارثة التس����رب النفطي، وهي 
التحقيقات التي بدأت االثنني املاضي بعد أن 
ش����كل الرئيس األميركي باراك أوباما جلنة 
حتقيق مس����تقلة ملعرفة مالبسات احلادث 

وإعطاء التوصيات املناسبة.
ويتوقع بعض اخلبراء أن تؤدي نتائج 

التحقيق إلى منع شركة »بي. بي« من احلصول 
على عقود حكومية لفترة ما إذا أدينت بعمل 
جنائي وفقا لقانون نظافة املياه األميركي، 
وميكن كذلك منع الشركة من احلصول على 
عقود إذا صدرت ضده����ا أحكام في دعاوى 

باحلق املدني النتهاكها قوانني البيئة.
ويقول خبراء قانونيون إن إثبات بعض 
االتهامات اجلنائية، ومن بينها اإلهمال، سيؤدي 
إلى حتمل الشركة تعويضات كبيرة جدا قد 
تؤخر منوها املستهدف ألكثر من ثالثة أعوام 
مقبلة، ألن إثبات اإلهمال ميكن االدعاء تغرمي 
الش����ركة ب����ني 1100 و4300 دوالر مقابل كل 
برميل تسرب من النفط في خليج املكسيك، 
ورمبا يؤدي إلى حظر عمل الش����ركة لفترة 
م����ن الوقت; وهو ما س����يضر بدرجة كبيرة 
بأعمال الشركة نظرا إلى أن 40% من أصولها 

في الواليات املتحدة.
وعلى الرغم من ذلك يرى بعض اخلبراء 
مثل أنتوني سوبينيو، أستاذ القانون الدولي 
واحملامي األميركي، أنه ليس هناك الكثير من 
منتجي النفط الكبار; مما يعني أن احلظر قد 

يستمر لفترة وجيزة فقط. 

واش����نطن � كونا: أشاد الرئيس األميركي باراك 
أوباما مبوافقة الكونغرس أمس األول على الصيغة 
النهائية لتش����ريع لإلصالح املالي، مشددا على ان 
القانون اجلديد سيجلب أمنا اقتصاديا أكبر لألسر 
والش����ركات األميركية. وقال أوباما في تصريحات 
بحديقة البيت األبيض لدى عودته من ميتشيغان 
ان وول س����تريت خلقت أس����وأ أزمة اقتصادية في 
الواليات املتحدة منذ حقبة الثالثينيات لدرجة جعلت 
فرص النواب الدميوقراطيني في الكونغرس صعبة 
في احلفاظ على مقاعدهم في االنتخابات املقررة في 

نوفمبر املقبل. وأكد أوباما ان القانون الذي يتوقع 
أن يتم إصداره رسميا األسبوع اجلاري سيساعد 
على بناء اقتصاد »مبتكر وخالق وتنافسي« ولن 
يلزم دافعي الضرائب بدفع ثمن أخطاء ش���ركات 

وول ستريت العمالقة.
وينص القانون اجلديد على إنشاء هيئة حماية 
مستهلكي املنتجات املالية في البنك املركزي ومنع 
إنقاذ كبرى املؤسس����ات املالية على حساب دافعي 
الضرائب. وكان مجلس الشيوخ صادق على التشريع 

مبوافقة 60 صوتا مقابل رفض 39 صوتا.

 ڤيينا � رويترز: توقع جان 
كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء 
مالية منطقة اليورو امس أال يسفر 
تطبي���ق اختبارات التحمل على 
البنوك األوروبية عن أي »كوارث« 
وقال ان االختبارات يجب ان تكون 
صارمة.  وذكر لصحيفة »كورير« 
النمساوية »ال أتوقع أي كوارث 
كبيرة.. لك���ن ال ميكن أن يكون 
هن���اك أي تس���تر فاالختبارات 

تستند إلى الواقع«.

وستعلن نتائج االختبارات 
يوم 23 يوليو اجلاري وتشمل 

91 بنكا.
كما حذر يونكر من التهوين 
من خط���ورة األزمة االقتصادية 
التي تواجه منطقة اليورو. وتابع 
»أولئك الذين يتصرفون كما لو 
أن جميع املش���كالت قد مت حلها 
مذنبون لتضليلهم الرأي العام.. 
احلقيقة هي أنه ما من أحد يعلم 
كيف سنخرج من التباطؤ.. نحتاج 

إلى إعادة اكتشاف قدراتنا على 
النمو«. ومضى قائال: اليورو قوي 
واليزال يتمتع باجلاذبية بالنسبة 
ألعضاء منطقة اليورو »سينجو 
اليورو رغم االنتقادات.. اليورو 
ليس في خطر«. وأضاف »ليست 
هناك أي دولة تريد التخلي عن 
اليورو.. سيرتبط هذا بالعواقب 
االقتصادية األساسية.. ال يفكر 
أح���د جديا في ترك هذه املنطقة 

املتماسكة«.

باري���س � أ.ف.پ: أعلن املدير العام لصندوق 
النقد الدولي دومينيك س���تروس � كان أمس انه 
»ليس متفائال« بش���أن التنس���يق الدولي حول 

القوانني املالية.
وف���ي تصريح بثت���ه أمس قن���اة فرانس 24 
االخبارية أكد ستروس كان انه بعد األزمة »قال 
اجلميع يجب إصالح القوانني املالية لكننا ما زلنا 

ننتظر االصالح« واعتبر انه »معقد جدا«.

وتابع ان »بعض الدول تذهب في اجتاه والبعض 
اآلخر في اجتاه آخر« مشددا على ان االصالحات 
التي يقترحها األوروبيون واألميركيون ليس���ت 
س���يئة بالضرورة لكنها »ليست متجانسة« مما 

قد يتسبب في »أزمات في املستقبل«.
وقال ان »تنس���يق القوانني املالية هام جدا.. 
وبصراحة لست متفائال«. وذكر ان »االزمة جنمت 

بوضوح عن سوء القوانني«.

س���توكهولم � د.ب.أ: قال���ت مجموعة 
إريكس���ون« للهواتف احملمولة  »سوني 
امس إن الهواتف الذكية اجلديدة واصلت 
تعزيز عائدات الشركة لتسجل مبيعات 
وأرباحا مرتفع���ة للربع الثاني من العام 

احلالي.
وبلغت األرباح الصافية 15 مليون دوالر 
مقارنة بخسائر صافية قدرها 213 مليون 

يورو في الفترة نفسها قبل عام.
وقالت املجموعة إن املبيعات زادت بنسبة 
4% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي 

لتصل قيمتها إلى 1.75 مليار يورو.

وقال الرئيس التنفيذي بيرت بوردبيرج 
ف���ي بيان إن »نتائجنا ف���ي الربع الثاني 
تظهر أن الشركة تواصل الزخم امللحوظ 
في الربع األول كنتيج���ة لتركيزنا على 
السوق ذات القيمة وجناح الهواتف الذكية 

اجلديدة«.
وقالت املجموعة إنها باعت حوالي 11 
مليون جهاز خالل الربع الثاني من العام 
بارتفاع نسبته 5% عن الربع السابق لكن 
بتراجع نسبته 20% مقارنة بالربع الثاني 
من العام املاضي مبا يعكس حجم إنتاج أقل. 
وقدرت املجموعة بأن حصتها في السوق 

العاملية للهواتف احملمولة تبلغ %4.
وبلغ متوسط سعر بيع أجهزة املجموعة 
160 يورو في تلك الفترة بنس���بة ارتفاع 
بلغت 19% عن الربع األول الذي بلغ املتوسط 

خالله 134 يورو.
وقالت املجموع���ة إن برنامج التوفير 
الذي شرعت فيه منذ منتصف عام 2008 قد 
اكتمل تقريبا. وقلصت »سوني إريكسون« 
قوتها العاملة بحوالي 4 آالف عامل ليصل 
العدد بنهاية يونيو املاضي إلى 7800 عامل، 
فيم���ا بلغت تكاليف إع���ادة الهيكلة 374 

مليون يورو.

أوباما: اإلصالح المالي سيجلب أمناً اقتصادياً للبالد

يونكر: اختبارات التحمل على البنوك 
األوروبية لن تسفر عن »كوارث«

ستروس ـ كان: »لست متفائاًل« 
بشأن التنسيق حول القوانين المالية

الهواتف الذكية تعزز أرباح »سوني إريكسون«
نيوي��ورك � رويت��رز: س��جل بـ 15 مليون دوالر للربع الثاني

س��يتي جروب أرباحا فصلية بلغت 
2.7 ملي��ار دوالر ف��ي الربع الثاني 
م��ن الع��ام بانخفاض نس��بته %37 
عن الربع نفس��ه م��ن العام املاضي 
متض��ررا بتراج��ع االي��رادات من 

قطاع االستثمار املصرفي.
وس��جل ثالث أكبر بنك أميركي 
أرباحا بواقع تس��عة سنتات للسهم 
باملقارنة مع 4.28 مليارات دوالر أي 

49 سنتا للسهم قبل عام.
وكان متوس��ط توقعات احملللني 
قد أش��ار الى أرباح عند مس��توى 
خمسة سنتات للسهم في استطالع 

أجرته »رويترز«.

أغنى رجل بالعالم يكتفي براتب شهري قيمته 20 ألف يورو
شهريا، فيما هو ميلك من 30 إلى 

40% من بورصة مكسيكو«.
وبحسب الس����يرة التي كتبها 
مارتينيز فإن كارلوس سليم »يكره 
الظهور االعالمي، ويعيش حياة 
مقتص����دة«. ففي مق����ر املجموعة 
تغيب مظاهر الترف، حتى ان كبار 
املديرين فيها تعاونهم سكرتيرة 

واحدة، وفقا ملارتينيز.
شيء وحيد يشكل مظهرا من 
مظاهر الغنى الكبير، وهو مجموعة 
فنية تعد األهم في أميركا الالتينية، 
وفيها اكبر مجموع����ة من أعمال 
النحات اوغوس����ت رودان خارج 
فرنسا. وتعرض هذه املجموعة في 
متحفه اخلاص الذي تديره إحدى 
بناته. يتخذ كارلوس سليم قاعدة 
ال يحيد عنها وهي »اال يتعامل مع 
رجال السياسة«، ولعل هذا األمر ما 
مييزه عن رجال األعمال اآلخرين 

في بالده.

ورأى خوس����يه مارتينيز في 
حديث مع وكالة فرانس برس ان 
ما جعل سليم أغنى رجل في العالم 
هو »توسعه في أميركا الالتينية 
من خالل أمي����ركا موفيل«، كبرى 
ش����ركاته معتبرا ان »ثروته اكبر 

من ذلك بكثير على األرجح«.
وشركة موفيل هي األولى في 
اميركا الالتينية في عالم االتصاالت، 
ويبلغ عدد املش����تركني فيها 200 
مليون، وبحسب مجلة »فوربس« 
فان قيمة السهم فيها ارتفعت بنسبة 

35% خالل عام واحد.
بدأ كارلوس سليم، وهو مهندس 
من اصل لبناني، بناء مجموعته 
العام  النقال والثابت في  للهاتف 
1990 عندما اشترى شركة تلمكس 
من الدولة. ومن����ذ ذلك احلني بدأ 
يوسع أعماله في التجارة والفنادق 

واإلعالم.
وفي السنوات العشر املاضية، 

إدارة الصحيف����ة(، لقد فعل ذلك 
ملس����اعدة الصحيفة على اجتياز 
أزمتها، وهو ين����وي بعد ذلك ان 

يبيع هذه األسهم«.
وتنتش����ر مجموعة كارلوس 
سليم في املكسيك انتشارا كبيرا، 
لدرجة ان احد املطاعم يقول على 
سبيل املزاح انه »املكان الوحيد في 
املكس����يك الذي ال ميلكه كارلوس 
سليم«. ويحرص كارلوس سليم 
وهو الولد اخلامس ملهاجر لبناني 
وأب خلمسة أوالد هو أيضا، على 

االبتعاد عن األضواء.
ويعلق مارتينيز على ذلك قائال 
ان كارل����وس رغم ثروته الطائلة 
»شخص بس����يط جدا على عكس 
األثرياء من ارستقراطيني وأفراد 
عائالت مالكة وشخصيات املجتمع 

املخملي«.
ويق����ول »الرجل الذي بنى كل 
ذلك، يتقاضى 24 ألف دوالر راتبا 

استثمر 60 مليار دوالر في اميركا 
الالتينية، وفي العام املاضي ضخ 
250 ملي����ون دوالر في رأس����مال 
صحيفة نيويورك تاميز االميركية 
التي تعان����ي من متاع����ب مالية 

كبيرة.
ويق����ول مارتينيز عن ذلك »ال 
يحق ل����ه التصويت )في مجلس 

 مكس����يكو � أ.ف.پ: يعي����ش 
كارلوس س����ليم، أغنى رجل في 
العال����م، بعيدا ع����ن حياة الترف 
ويكتفي براتب ش����هري متواضع 
مقارنة بثروت����ه، قيمته 20 ألف 
يورو، كش����ف عن هذا كتاب عنه 

نشره احد مواطنيه.
ونش����ر خوس����يه مارتينيز 
كتاب »كارلوس س����ليم.. سيرة 
غير مس����بوقة« في العام 2002، 
وأعاد نشر نسخة محدثة منه ألن 
صاحب السيرة »أصبح أغنى رجل 
في العالم« حسب ما قال الكاتب 

لوكالة فرانس برس.
وبعدما كان كارلوس س����ليم 
واحدا من الثالثي الذي يتربع على 
عرش املال في العالم، الى جانب 
بيل غيتس ووارن بافيت، صنفته 
مجلة »فوربس« هذا العام على انه 
الرجل األغن����ى، وقدرت ثروته ب� 

53.5 مليار دوالر.

كارلوس سليم يعيش بعيداً عن الترف

 كارلوس سليم

37% انخفاضًا في أرباح 
»سيتي جروب«


