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»بي. بي«: لن نتخلى عن سكان خليج المكسيك

نيو أورلينزـ  أ.ف.پ: أكد املدير 
اجلديد املعــــن ملجموعة بريتش 
بتروليوم بوب دادلي اثناء تفقده 
خليج املكســــيك، لسكان املنطقة 
التي تضررت بالبقعة النفطية ان 
مجموعته لن تتخلى عنهم بينما 
يضع املهندسون اللمسات االخيرة 
على عملية إعادة سد البئر نهائيا. 
وفــــي أول زيارة لــــه الى املنطقة 
بصفته الرئيس اجلديد لبريتش 
بتروليــــوم »بي بي«، اختار بوب 
دادلي التوجه الى والية ميسيسيبي 
التي عاش فيها. وقال دادلي: »تلقينا 
انباء جيدة فيمــــا يتعلق بالنفط 
)...( لكن هذا ال يعني ان املسألة 
انتهت، بل سنبقى هنا لسنوات«. 
ورغم تغيير طبيعة عمليات »بي 
بي« في املنطقة مع توقف تسرب 
النفط، حرص دادلي الذي سيتولى 
مهامــــه في االول من اكتوبر خلفا 
لتوني هايوارد على التأكيد على ان 
املجموعة لن تنسحب من املنطقة. 

وعبر نائب رئيس املجموعة كينت 
ويلز عن ثقتــــه بنجاح العملية. 
وقال ان »توقف التســــرب يؤكد 
لنا ان البئر صامدة« وهو مؤشر 

ايجابي.
واضاف ان »كل شيء يعمل كما 
كان مخططا له على ما يبدو«. أما 
املرحلة النهائيــــة فتقضي بضخ 
مزيج من املياه واملواد الصلبة ثم 
اسمنت عبر بئر التصريف. وقال 
العملية االخيرة  ان هــــذه  دادلي 
يفترض ان تنتهي اواخر أغسطس 

على أبعد حد.
ولتجنب كارثة جديدة، تبنى 
النواب االميركي اجلمعة  مجلس 
سلسلة اجراءات تهدف الى إصالح 
القطاع. وتنص هذه اخلطة الواسعة 
على معايير جديدة للسالمة وحتدد 
اجــــراءات طويلــــة األمد إلصالح 
الوضع في اخلليج. وهي تقضي 
بحل مؤسسة ادارة املوارد املنجمية 
التي واجهت انتقادات لتقصيرها 

فــــي تفقد املنصــــة النفطية التي 
تسبب غرقها في 22 ابريل بالبقعة 

النفطية.
كما يقضي النص بالتخلي عن 
السقف الذي حدد للتعويضات بـ 

75 مليون دوالر.
ومازال من غير املمكن معرفة 
كميــــة النفط التي تســــربت الى 
احمليط منذ انفجار املنصة ديبووتر 
هورايزن، اذ تتراوح التقديرات بن 
477 و842 مليون ليتر. وقال ثاد 
الن الذي كلفته احلكومة االميركية 
مبكافحة البقعة السوداء، ان عملية 
تقييم جتــــري حاليا. واضاف ان 
من الضروري معرفة الكمية التي 
تســــربت »ال لنعرف مكان وجود 
النفط فقط )...( بل لتقدير األضرار 

التي حلقت بالطبيعة«.
وقــــال االدميــــرال ايضــــا انه 
يجب االهتمام بنحو 3400 ســــد 
عائم وضعت ملنع تلوث الساحل 
وتتراجع أهميتها يوما بعد يوم. 

»النواب« األميركي يصوت إلصالح
 نظام التنقيب عن النفط بالمياه العميقة

واشنطنـ  د.ب.أ: صوت أعضاء مجلس النواب األميركي في 
ساعة متأخرة امس إلصالح نظام البالد للتنقيب عن النفط في 
املياه العميقة الذي يفرض إجراءات سالمة جديدة ويلغي احلد 

على التعويضات التي يجب دفعها من قبل الشركات.
وجرى مترير هذا اإلجراء في إطار سلسلة عاجلة من القرارات 
ــابيع.  ــتمر 6 أس قبل بدء الكونغرس لعطلته الصيفية التي تس
ــوت مجلس النواب بأغلبية 209 أصوات مقابل 193 صوتا  وص
لصالح هذا اإلجراء وسط حتذيرات من مشرعني من الواليات التي 
تنتج النفط من أنه من شأن مشروع القانون أن يلقي مبنتجي 
النفط والغاز املستقلني خارج هذا النشاط، حسبما ذكرت صحيفة 
وول ستريت جورنال. وسيلغي هذا اإلجراء حد املسؤولية املدنية 
احلالي البالغ 75 مليون دوالر للتعويضات االقتصادية للسكان 
واألنشطة املضارة من أي تسرب نفطي. ويتعني موافقة مجلس 
ــيوخ على إجراء التنقيب عن النفط في املياه العميقة الذي  الش

أقره مجلس النواب قبل أن يصبح قانونا ساريا.

»صندوق النقد« يحث تركيا
على سحب التحفيز ورفع الفائدة

واشـــنطن ـ رويتـــرز: حث 
صندوق النقد الدولي تركيا على 
تسريع سحب التحفيز املالي الذي 
استحدثته بسبب األزمة في 2010 
ودعا إلى رفع تدريجي في أسعار 
الفائدة. وفي مراجعته السنوية 
لالقتصاد التركي حث الصندوق 
الســـلطات اول مـــن أمس على 
توفير كل العائدات التي تتجاوز 
اإللزامية. وقال  زيادات اإلنفاق 
الصندوق »هذا سيســـاعد على 
احتواء ضغوط ميزان املعامالت 
اجلارية والتضخـــم واحلد من 
مزاحمة القطاع اخلاص ويعزز 
أوراق اعتمـــاد االنضباط املالي 
للسلطات«. وفي ظل تدني أسعار 
الفائدة إلى مســـتويات قياسية 
منخفضة في االقتصادات املتقدمة 
وبالنظـــر إلى اعتـــدال ضغوط 

التضخم في تركيا قال الصندوق 
إن التشديد التدريجي للسياسة 
النقدية سيحول دون احلاجة إلى 
تشديد أكثر حدة وأكبر في وقت 
الحق. لكنه لم يذكر إطارا زمنيا 

لرفع أسعار الفائدة.
التركي  املركزي  البنك  وكان 
قال األسبوع املاضي إنه سينتظر 
حتى عـــام 2011 قبـــل أن يقوم 
بزيادات »محدودة« في أســـعار 
الفائدة وذلك بعدما قال في وقت 
سابق إن أسعار الفائدة ستبقى 

منخفضة لفترة طويلة.
واعتمد مديرو صندوق النقد 
اقتراحا أعده خبراء الصندوق 
لزيادة صغيرة في احلجم اليومي 
ملشتريات العملة األجنبية التي 
يعلن عنها بشكل مسبق وذلك 

لتسريع بناء االحتياطات.

ورحب الصنـــدوق بخطط 
لقاعدة مالية جديدة ستســـاعد 
على كبح ضغوط اإلنفاق وحث 
الســـلطات علـــى جعلها ضمن 

خططها مليزانية 2011.
وقال صندوق النقد إن النمو 
االقتصادي في تركيا سيبقى قويا 
على األرجح فـــي األمد القريب. 
وتوقـــع أن يتجـــاوز النمو %6 
هذا العام في انتعاشة قوية بعد 

انكماشه 4.7% العام املاضي.
كما توقع ارتفاع عجز ميزان 
املعامالت اجلاريـــة لتركيا إلى 
4.75% من الناجت احمللي اإلجمالي 
بفعل قوة منو الواردات. وحث 
الصنـــدوق تركيا علـــى اجراء 
إصالحات خلفض تكاليف اإلنتاج 
في البالد واحلـــد من اعتمادها 

على الواردات.
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