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أســـعار النفط. لكن بعد أن قفزت 
أسعار العقود اآلجلة ملزيج برنت 
قـــرب ١٢٠ دوالرا للبرميـــل خالل 
تعامالت اول من أمس وأنهت عند 
أقل من ١١٢ دوالرا مما يعكس مدى 
قلق املســـتثمرين. وجاء التراجع 
بعد شائعات سرت في األسواق عن 
اطالق الرصاص على الزعيم الليبي 
معمر القذافي وعقب أنباء عن أن 
السعودية بإمكانها سد أي نقص في 
االمدادات. ومتتلك منظمة البلدان 

وأضاف «لدينا طاقـــة كبيرة في 
مختلف االقتصـــادات الكبرى في 
االحتياطيات اإلستراتيجية، نأمل 
من خالل تذكير الناس بذلك وبلفت 
األنظار إلى حقيقـــة وجود كمية 
ضخمة من فائض الطاقة في بعض 
دول أوپيـــك... نأمل أن يقلل ذلك 
من احتمال أن يبدأ السوق في رفع 
األسعار مع مرور الوقت». ويتمثل 
الرئيســـي على االقتصاد  اخلطر 
العاملي في اســـتمرار االرتفاع في 

املصدرة للبترول (أوپيك) فائضا من 
الطاقة االنتاجية يتراوح بني أربعة 
وســـتة ماليني برميل يوميا وهو 
أكثر من كاف على الورق لتعويض 
اإلنتاج الليبي الذي يبلغ ١٫٦ مليون 
برميل يوميا. لكن األسواق تخشى 
من احتمال أن متتد االضطرابات إلى 
منتجـــني كبار في املنطقة وهو ما 
سيكون له تأثير أكبر بكثير على 
االقتصاد العاملي. ورأى اقتصاديون 
أميركيون أن االضطراب احلاصل 
في الشـــرق األوسط الذي تسبب 
فـــي ارتفاع أســـعار النفط عامليا 
خالل األيام األخيرة يشكل تهديدا 
جديدا القتصاد بالدهم متخوفني 
من ان ثبات أسعار النفط املرتفعة 
على النحو احلالي سيبطئ معدل 
البالد. ونقلت صحيفة  النمو في 
«نيويـــورك تاميز» األميركية عن 
مدير مجموعة «اكونوميك غروب» 
برنارد بوموهل قوله «املفارقة هي 
اننا بالكاد نهضنا للتو من األزمة 
املالية املدمـــرة.. وقد بدأ التعافي 
منذ اقل من سنتني ولم نشهد بعد 
عودة الئقة للوظائف. واآلن أصبنا 
بهذه الضربة اجلديدة املشـــؤومة 
جدا وبالتالي ال توقيت أســـوأ من 

ذلك».

 اتهام مديرين سابقين بتهمة التالعب في األسهم

  النيابة األلمانية تعيق دمج 
«فولكس واجن» و«بورشه»

  
  دبـــي ـ العربية نت: أعلنت النيابة العامـــة األملانية في مدينة 
شتوتغارت عن توسيع دائرة التحقيقات التي جتريها ضد الرئيس 
الســـابق للشركة األملانية لصناعة السيارات الرياضية «بورشه» 
فيندلني فيديكينغ ورئيس الشؤون املالية السابق في الشركة هولغر 
هيرتر، وأدى إعالن النيابة العامة الى إعاقة اخلطط الرامية لدمج 
الشـــركة مع مواطنتها «فولكس واجن»، أكبر مجموعة لصناعة 
السيارات في اوروبا، وذلك بعد تأكيد السلطات ذاتها انها وسعت 
دائرة التحقيقات ضد املديرين السابقني بتهمة التالعب في حصص 
أســـهم الشـــركتني في البورصة األملانية في فرانكفورت، وقالت 
«بورشه» ان فتح ملف حتقيقات جديد ضد رئيسها السابق «سيشكل 
خطرا» على اخلطط الرامية لدمج الشركتني املزمع وضع اللمسات 
األخيرة عليها في العام احلالي، وأعرب الرئيس احلالي لشـــركة 
«بورشه» اوفي هوك عن سعيه املتواصل لدمج الشركتني، قائال ان 
شركته جتري اآلن استشارات قانونية بخصوص دمج الشركتني 
ولكنهـــا «تعتبر خطط االندماج صحيحـــة» وتعتبر تنظيم دمج 
شركتي صناعة السيارات «عرسا البد من حتقيقه» ومن جانبها، 
حتفظت شـــركة «فولكس واجن» على إعطاء تصريحات واضحة 
في هذا اخلصوص مكتفية بالقول ان خطة الدمج «قد تتأخر بعض 
الوقت»، مشيرة الى انها «مازالت ملتزمة بخطط الدمج»، ولكنها 

ترى ان التحقيقات اجلديدة ستؤخر اخلطط الطموحة.

 توقع ارتفاع اإليرادات بفضل صعود أسعار النفط 

  محافظ المركزي البحريني
  ينفي وجود هروب لرؤوس األموال 

  
  املنامةـ  رويترز: تواجه البحرين أسوأ اضطرابات منذ تسعينيات 
القرن املاضي وخفضا لتصنيفاتهــــا االئتمانية لكن محافظ مصرف 
البحرين املركزي رشــــيد املعراج أعرب عن أمله في أن متضي بالده 
قدما في اصدار مزمع لسندات بقيمة مليار دوالر. وأضاف أنه لم يلحظ 
أي هروب كبير لرؤوس األموال بعد خروج محتجني إلى الشــــوارع 

االسبوع املاضي استلهاما لثورتي تونس ومصر. 
  وقال املعراج «حتى اآلن ال يوجد مؤشر على هروب كبير لرؤوس 

األموال من اجلزيرة».
  واذا حدثت تدفقات خارجية كبيرة فإن ذلك قد يضع ضغوطا على 
ارتباط الدينار البحريني بالدوالر وميثل حتديا للبنك املركزي الذي 

يبلغ صافي أصوله األجنبية حوالي ٥ مليارات دوالر.
  وقــــال البنك املركزي البحريني إن النظام املصرفي يعمل بصورة 
طبيعية وتعهد بتقدمي كل الدعم الالزم لتسهيل العمليات املصرفية في 

البالد التي يوجد بها صناديق استثمار بقيمة ١٠ مليارات دوالر.
  وقبل اندالع االحتجاجات كانت احلكومة تخطط إلصدار سندات 
بحلول نهاية مارس لتغطية عجز في امليزانية ناجم عن ارتفاع اإلنفاق 

على البنود االجتماعية بهدف احتواء الغضب الشعبي.
  وأكد املعراج أن «اخلطة مازالت قائمة، أعتقد أن علينا حتديد وقتها 

بطريقة تتيح لنا دخول السوق مبستوى معقول من الفائدة».
  لكن االضطرابات التي امتدت الى ليبيا أيضا رفعت تكلفة التأمني 
على ديون الدول اخلليجية بينما ارتفعت عوائد السندات احلكومية 

وواجهت أسواق االسهم اخلليجية صعوبات.
  وفضال عن ذلك خفضت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات 
االئتمانية التصنيف الســــيادي للبحرين درجة واحدة إلى (A-) هذا 
األسبوع بسبب مخاوف من استمرار االضطرابات السياسية في البالد. 
ووضعت «موديز» تصنيــــف البحرين قيد املراجعة خلفض محتمل 
في حني قالت مؤسســــة فيتش انها قد تخفض التصنيف الســــيادي 
للجزيــــرة. وكانت البحرين تخطط إلنفاق نحــــو ١٤ مليار دوالر في 
السنتني املقبلتني قبل أن يأمر امللك بزيادة االنفاق االجتماعي مبا يقدر 

بنحو ٧٠٠ مليون دوالر قبيل اندالع االحتجاجات.
  لكن من املتوقع أن تدعم أســــعار النفط اخلام التي جتاوزت ١٠٠ 

دوالر للبرميل بسبب التوترات في املنطقة ميزانية البحرين.
  وقال املعراج «ستكون هناك بعض الزيادة في اإلنفاق، وفي املقابل 
نتوقع ارتفاع اإليرادات بفضل صعود أســــعار النفط، هذا قد يعوض 

بعض اإلنفاق اإلضافي الذي سنقدمه».
  وأشــــار املعراج إلى أن البنك املركزي سيبقي على سياسة أسعار 
الفائدة كما هي فــــي الوقت الراهن ومازال يتوقع أن يحقق االقتصاد 
البحريني منوا بني ٤ و٥٪ هذا العام، وأضاف أنه من الســــابق ألوانه 

تقدير آثار االضطرابات. 

 قيمته تفوق الـ ٣٠ مليار دوالر 

  «بوينغ» تفوز بعقد لتسليم سالح الجو 
األميركي طائرات مزودة بالوقود 

  
  واشنطن: فازت شركة بوينغ االميركية لصناعة الطيران اول من 
امس للمرة الثانية بعقد تفوق قيمته ٣٠ مليار دوالر لتســــليم سالح 
اجلو االميركي طائرات مزودة بالوقود، على حساب منافستها «ايرباص» 
التــــي كانت األوفر حظــــا النتزاع العقد بعد ســــنوات من التطورات 
السياسية والقانونية في هذا امللف. وقال وزير سالح اجلو االميركي 
مايكل دونلي خالل مؤمتر صحافي في الپنتاغون «اليوم على أساس 
معايير مت تقييمها جيدا، نعلن ان ســــالح اجلو اختار االقتراح الذي 
قدمتــــه بوينغ». واوضح ان قيمة العقــــد املتعلق بـ ١٧٩ طائرة يقدر 
بـــــ «اكثر من ٣٠ مليار دوالر» على ان تســــلم ١٨ طائرة بحلول ٢٠١٧. 
وقــــال معاون وزير الدفاع وليام لني ردا على ســــؤال حول ما اذا كان 
قرار االختيار بني الشــــركتني صعبا، ان «شركة بوينغ فازت بالعقد 
بسهولة». واكد دونلي ان توصية شــــراء الطائرات متت بعد عملية 
اختيار «منصفة وشــــفافة». واعرب عن األمل في ان يحترم اجلانبان 

هذا القرار وان ينفذ هذا العقد املهم من دون عقبات».  تأكيدات أميركية بعدم استهداف 
القطاع المصرفي اللبناني

  
  بيروتـ  يو.بي.آي: أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة انه تلقى 
تأكيدات من مسؤولني رفيعي املستوى في وزارة اخلزانة األميركية بأن 
ما صدر عنهم بشأن البنك اللبناني الكندي تناول نشاطات هذا البنك 

وال يعكس على اإلطالق قرارا يستهدف القطاع املصرفي اللبناني.
  وقال بيان ملكتب سالمة في بيروت ان حاكم مصرف لبنان املوجود 
حاليا في واشنطن عقد اول من امس اجتماعا مع نائب وزير اخلزانة 

االميركية ستيوارت ليفي ومسؤولني في وزارة اخلزانة األميركية.
  ووصف سالمة االجتماع بـ «البناء إذ تناول هواجس الطرفني. وقد 
جرى التباحث في اخليارات واإلجراءات الكفيلة بتسوية الوضع الراهن 
للبنك اللبناني الكندي. كما أكد الطرفان التزامهما للتعاون املستمر». 
وكانت وزارة اخلزانة األميركية اتهمت البنك اللبناني الكندي بغسيل 

األموال واالجتار باملخدرات وانه على صالت بحزب اهللا.
  لكن ادارة املصرف رفضت تلــــك التهم كما رفضها حاكم مصرف 

لبنان املركزي وجمعية مصارف لبنان. 

 إضراب ثاٍن للسكك الحديدية بألمانيا 

 فرانكفورت ـ د.ب.أ: بدأ سائقو القطارات األملان امس إضرابهم 
الثاني في غضون أسبوع، ومن املتوقع أن يتسبب في اضطرابات 

كبيرة في أنحاء البالد.
  وبدأت نقابة «جي دي إل» لســـائقي القطـــارات إضرابها الذي 
يستمر ملدة ثالث ساعات ويستهدف منطقة راين ماين في وكذلك 

مدن شتوتغارت وهامبورغ.
  ويطالب املضربون شركات السكك احلديدية باملوافقة على عقد 
عمل جماعي لنحو ٢٦ ألف سائق في مختلف أنحاء البالد أيا كانت 

الشركة التي يعملون بها.
  وتتفاوض النقابة حاليا بشكل منفصل مع شركة السكك احلديدية 
األملانية «دويتشه بان» ومع مشغلني للسكك احلديدية. ويدفع معظم 
أولئك املشغلني أجرا أقل مما يحصل عليه السائقون العاملون في 

«دويتشه بان».

 اليورو ألعلى ذروة مقابل الدوالر 
  

  لندنـ  رويترز: حوم اليورو قرب أعلى مســـتوى في ٢٠١١ أمام 
الدوالر امس بدعم من تصريحات صناع السياســـات في منطقة 
اليورو بشـــأن مكافحة التضخم بينما أبقت املخاوف من انتشار 
االضطرابات في ليبيا إلى مناطق أخرى الفرنك السويسري قرب 
أعلى مستوياته. وقد يجعل إغالق اليورو االسبوع متجاوزا أعلى 
مستوى سجله في وقت سابق من فبراير عند ١٫٣٨٦٢ دوالر العملة 
املوحدة في وضع ميكنها من حتقيق مكاسب أكبر صوب مستوى 
١٫٤٠ دوالر لكن هذا السعر يعتبر مستوى مقاومة قويا مع توقف 
موجة التراجع في الدوالر فيما تخلى النفط عن أعلى مستوياته 

في عامني ونصف العام، واستقر اليورو عند ١٫٣٨٠٢ دوالر.
  وامام ســـلة من العمالت استقر الدوالر عند ٧٧٫٠٨٠ قرب أدنى 

مستوى في ٣ أشهر ونصف الشهر عند ٧٦٫٨٨١.

 أحد سائقي القطارات في املانيا يرفع الفتة باالحتجاجات 

 صاحب أكبر إمبراطورية أعمال باليمن
  يقلل من تأثير االضطرابات على االستثمارات 

 ٦ تحديات رئيسية تواجه االقتصاد السعودي
 رويترز: تواجه الســـعودية أكبر مصدر 
للنفط في العالـــم حتديات في الوقت الذي 
حتاول فيه تنويع اقتصادها ودمج شريحة 

الشباب التي تنمو بوتيرة متسارعة.
  وعـــاد العاهل الســـعودي امللك عبداهللا 
وهو امللك السادس إلى اململكة يوم األربعاء 
املاضي بعد ثالثة أشهر أمضاها في اخلارج 

للعالج.
  وقد عاد إلى منطقة شـــهدت تغيرا هائال 
أثناء غيابه حيث أطاحت ثورتان برئيسي 
تونس ومصر واندلعت انتفاضة في ليبيا 

وهناك اضطرابات في بلدان عربية أخرى.
  وألن النظـــام في الســـعودية هو ملكية 
مطلقة فإن كثيرا من السياسات االقتصادية 

واالجتماعية مرهونة مبن يحكم البالد.
  ويعتبـــر وزير الداخلية األمير نايف بن 
عبدالعزيز الذي يشغل أيضا منصب النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء في موقف قوي 
لكي يتولى حكم البالد في حالة تعرض امللك 

وولي عهده ملشكالت صحية خطيرة.
  وفيما يلي قائمة بالتحديات الرئيسية:

  اوال: في مجال تنويع اململكة القتصادها 
وخلق وظائف جديدة، تعهدت الســـعودية 
بإنفاق ٤٠٠ مليار دوالر حتى عام ٢٠١٣ لتطوير 
بنيتها التحتية وأطلقت خطة لبناء خمس مدن 
اقتصادية وصناعية خللق وظائف جديدة، 
لكن التأخيرات تعيق العديد من املشروعات 
بينما يشير محللون إلى وجود منافسة من 

جهات أكثر رسوخا مثل دبي.
  وانسحبت عدة شركات عاملية من مشروعات 
بســـبب صعوبة احلصول على ائتمان بعد 
األزمة املالية العامليـــة، لكن في ظل وجود 
احتياطيات ضخمة تراكمت خالل ســـنوات 

ارتفاع أسعار النفط ميكن أن تواصل اململكة 
متويل املشروعات الصناعية الرئيسية.

  ثانيـــا: النمو الســـكاني حيث يتوقع أن 
ينمو عدد الســـكان بنسبة ١٥٫٤٪ إلى ٢٩٫٣ 
مليون نســـمة خالل خمس سنوات وهو ما 
يرجع أساسا إلى اســـتيراد العمالة املاهرة 
من أجل مشروعات كبرى تهدف إلى تنويع 
اقتصاد اململكة الذي يعتمد على النفط وفقا 

الستطالع أجرته «رويترز».
  ومن املتوقع أن يفوق معدل منو الوافدين 
الذين يبلغ عددهم حاليا ٦٫٢ ماليني نسمة 
معدل منو املواطنني الســـعوديني، ما يشير 
إلى أن اململكة ستعتمد على األجانب لتنفيذ 

خطط التنمية.
  وبينما يبلغ عدد الســـكان رسميا ٢٥٫٤ 
مليون نسمة تقدم السعودية ملواطنيها مزايا 
اجتماعية لكن هذه املزايا أقل مما متنحه بلدان 
اخلليج األخرى املنتجة للنفط مثل الكويت 

وقطر والتي عدد مواطنيها أقل بكثير.
  وال تنشر اململكة بيانات البطالة بشكل 
منتظم إذ ان هذه مسألة حساسة لدى السلطات 
ألن من شأنها أن تسلط الضوء على فجوات 
في توزيع الثروة في أحد أثرى بلدان العالم، 
ونقل عن وزير العمل في يونيو قوله إن نسبة 

البطالة بني النساء السعوديات ٢٨٫٣٪.
  ثالثا: حتديات اإلسكان، حيث أدركت اململكة 
التحديات التي ينطوي عليها توفير السكن 
واألراضي للسكان الذين يتزايد عددهم لكن 
هناك مشروع قانون للتمويل العقاري لم يتم 

إقراره رغم مرور سنوات من التحضير.
  رابعا: إصالح التعليم، حيث ان املسؤولني 
يدركون احلاجـــة إلى إصالح نظام التعليم 
لصقل مهارات اخلريجني من أجل سوق العمل، 

لكن احلكومة التي تخشى من معارضة علماء 
الدين لم تتخذ خطوات جادة إلصالح املناهج 

الدراسية.
  وتنفق الســـعودية املليـــارات على بناء 
جامعات ومدارس جديدة وجتهيز املنشآت 
القدمية بأجهزة كمبيوتر لكن ديبلوماسيني 
يقولون إن ٦٠٪ من املناهج الدراسية تتناول 

أمور الدين.
  خامسا: النظام القضائي، حيث عزل امللك 
عبداهللا في ٢٠٠٩ رئيس احملكمة العليا وهو 
عالم متشدد في إطار جهود لتحديث النظام 
القضائي لكن ديبلوماسيني يقولون إن وتيرة 

اإلصالحات بطيئة.
  واخلطوة الوحيدة امللموســـة هي إقامة 
محاكم لالستئناف ومحاكم جتارية. لكن ليس 
هناك حتى اآلن اتســـاق في تطبيق القانون 
إذ ان محاكم في مناطق مختلفة من اململكة 
تصدر أحكاما مختلفة لنفس اجلرمية وهو 

ما يحرج احلكومة في أغلب األحيان.
  وتظهر حقيقة ان شركات سعودية متعثرة 
تواجه دعـــوى قضائية فـــي نيويورك أن 
السعوديني أنفســـهم ال يثقون في نظامهم 

القضائي.
  سادســـا: جناح خطط جذب االستثمار، 
حيث تعطلت اجلهـــود الرامية جلذب مزيد 
من االستثمار بسبب أزمة ديون جتلت في 
إعالن شركات مملوكة لعائالت سعودية عن 
عمليات إعادة هيكلة ديون لكن هذه الشركات 

رفضت ذكر حجم هذه الديون.
  وسمحت البورصة السعودية وهي األكبر 
في العالم العربي مبلكية محدودة لألسهم لكن 
قواعد اإلفصاح ال ترقى إلى املعايير املطبقة 

في األسواق األكثر نضجا. 

 صنعــــاءـ  رويترز: هون رجل 
اليمني عبدالواسع هايل  األعمال 
ســــعيد من أجواء عدم االستقرار 
في اليمن الذي يشهد فصال جديدا 

في تاريخه املضطرب.
  ويقوم سعيد (٧٠ عاما)ـ  الذي 
متتلك عائلته امبراطورية أعمال 
متتد من مصر إلى اندونيســــيا ـ 
ببناء مصنع لتكرير الســــكر في 
اليمن قيمته ٢٣٠ مليون دوالر، وأكد 
القادم  العام  التشغيل  أنه سيبدأ 
وتوسيع أنشطة أعمال متنوعة من 
صناعة البسكويت إلى امتياز نفطي 
ورخصة وكالة لبورش. وقال سعيد 
«حينما أنشأنا أول مصنع لنا في 
١٩٧٠ كان اليمن خارجا من حرب 
أهلية، لم يكن أحد يقبل مشاركتنا، 
ونوظف اآلن ١٦ ألف شــــخص في 

مصانعنا في اليمن وحده».
  وأضاف «نرى سحابة ستمر، 

اليمــــن مالئــــم جلميــــع أنــــواع 
االستثمارات،، انه بلد يتميز بقوة 
عاملة رخيصة وموقع استراتيجي 
ال يضارع». ولم يشأ سعيدـ  الذي 
له أيضا نشاط سياسي حيث يرأس 
جلنة النقل بالبرملان ـ أن يتطرق 
ملوضوع املظاهرات املطالبة بإنهاء 
حكم الرئيس علي عبداهللا صالح 
املستمر منذ ٣٢ عاما، لكنه يتوقع 
التوصل إلى حل وسط بني الرئيس 
ومعارضيه. وتتدلى صور لصالح 
ـ يبدو فيها شــــابا ـ وهو يفتتح 
مشروعات لهايل سعيد على مقار 
شركات املجموعة إلى جانب صور 
لتعز احملافظة اجلبلية التي انطلق 
منها والد ســــعيد في رحلته من 
الفقر إلى الثراء وذهابه إلى فرنسا 

ثم عودته.
  وامبراطوريــــة األعمال ـ التي 
أقامها الوالد وأشقاؤه الثالثةـ  هي 

اآلن من بني أكبر أنشطة األعمال في 
الشرق األوسط وتتضمن أنشطة 
متنوعة من بنوك وتأمني وجتارة 
وصناعة وسلع أولية وإنشاءات 
ونفط وأدويــــة وخدمات صحية 
وعقارات ومصنعــــني في اململكة 
املتحدة. ويســــاهم في إدارة هذه 
االمبراطورية أكثر من ٤٠ شخصا 
من اجليل الثالث للعائلة ممن تلقوا 
تعليمهم في الواليات املتحدة في 
إشــــارة إلى قصور نظام التعليم 
احمللي الذي يراه سعيد غير قادر 
على مواجهة منو سكاني يبلغ ٣٫٧٪ 
وإدمان للقات وهو نبتة منشطة 
ميضغها أكثر من نصف السكان.

  ولفت ســــعيد الذي شارك في 
تأسيس مؤسسة «مين بال قات» 
إلى أن «اليمنيني ينفقون ما يزيد 
على ســــبعة مليارات دوالر على 
انها كارثة بالنظر  القات سنويا. 

إلى االضرار للصحة وساعات العمل 
املهدرة».

  وأضاف ان اليمن لديه موانئ 
وطرق بحالة جيدة وان احلكومة 
تعمل على إعادة إصدار مناقصة 
إلنشاء مطار جديد به ثمانية مدارج 
ليحل محل مطــــار صنعاء القدمي 
بعد نزاع مع شركة صينية كانت 

منحت املشروع.
  وأشار سعيد إلى صوامع بها ٤٠٠ 
ألف طن من القمح تابعة ملجموعته 
على امتداد الساحل ومليونا طن 
سنويا من زيوت النخيل تستوردها 
املجموعة من آسيا لتكررها وتعيد 

تصدير معظمها إلى أفريقيا.
  وقال «عدن على بعد خمســــة 
أميال بحرية من أهم طرق املالحة 
العالــــم، هذا يجعل  البحرية في 
من املعقول إنشاء مشاريع بقصد 

التصدير مثلما نفعل».

 قدر تجاوز إنفاق اليمنيين على القات سنويًا بـ ٧ مليارات دوالر

 عبدالواسع هايل سعيد  ٧ مليارات دوالر إنفاق اليمنيني على القات سنويا 

 النفط الكويتي يقفز ٦٫٨٨ دوالرات
  

ــعر برميل النفط الكويتي قفز ٦٫٨٨  ــة البترول امس ان س   قالت مؤسس
ــتوى ١١٠٫٥٧ دوالرات للبرميل  دوالرات في تداوالت اول من امس ليبلغ مس

مقارنة بـ ١٠٣٫٦٩ دوالرات للبرميل في تداوالت أمس االول.
  وواصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم السادس على التوالي بسبب تصاعد 
حدة االضطرابات التي تشهدها ليبيا التي تعتبر من أهم مصدري النفط على 
ــيما أن  ــتوى العالم االمر الذي يؤدي الى تقلص االمدادات النفطية الس مس
معظم صادرات ليبيا النفطية تذهب الى دول شمال البحر املتوسط واوروبا 
ــبوعي لوكالة الطاقة األميركية الذي اظهر  عموما. وصدر امس التقرير االس
ــابقة  ارتفاعا في مخزون النفط بقيمة ٠٫٨ مليون برميل مقارنة بالقراءة الس
ــات النفط اخلام في  ــون برميل لتصل مخزون ــت قيمتها ٠٫٩ ملي ــي بلغ الت
ــتوى ٣٤٦٫٧ مليون برميل اال ان احداث  الواليات املتحدة األميركية عند مس

 االضطرابات الليبية تلقي بظاللها على أسعار النفط العاملية ليبيا غطت على التأثير السلبي لهذا التقرير على أسعار النفط.

 أوباما: بإمكان العالم تحمل ارتفاع أسعار النفط
 عواصم ـ وكاالت: قال الرئيس 
األميركي بـــاراك أوباما إن بإمكان 
العالم أن يتحمل ارتفاعا في أسعار 
إلى  النفط فيما سعت السعودية 
تهدئـــة املخاوف بشـــأن امدادات 
الشرق األوسط مشـــيرة إلى انه 
بوســـعها تعويـــض اخلفض في 
الصادرات الناجت عن التوترات في 
ليبيا. وبعد ارتفاع ســـعر مزيج 
برنت إلى أعلى مستوى في عامني 
ونصف قرب ١٢٠ دوالرا للبرميل 
حذرت كوريـــا اجلنوبية خامس 
أكبر مستورد للنفط في العالم من 
تفاقم أوضاع التضخم لديها وذكرت 
بنوك استثمارية ومديرو شركات 
ينتابهم القلق بشأن ارتفاع األسعار 
إن النفط يبلغ نقطة تضخمية ميكن 
أن تهـــدد تعافي االقتصاد العاملي 
من األزمـــة املالية. وقـــال اوباما 
ملجموعة من مديري الشركات اول 
من أمس «نعتقد حقا أننا سنتجاوز 
الوضع في ليبيا وستستقر أسعار 
النفط». وخالل نفس اللقاء أشار 
وزير اخلزانـــة األميركي تيموثي 
جايتنر إلى أن العالم ميتلك كميات 
ضخمة من االحتياطيات النفطية 
التي ميكن اســـتخدامها في حال 
التعطل في اإلمدادات.  اســـتمرار 

 األسواق تخشى من احتمال أن تمتد االضطرابات إلى منتجين كبار في المنطقة


