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ا�صتمرار انخفا�ض من�صات 
التنقيب عن النفط باأمريكا

الريا����ض - ارق���ام: اأعلن���ت �رشكة “بيكر 
النفطي���ة  للخدم���ات   )BHI.N( هي���وز” 
انخفا����ض عدد من�ص���ات التنقيب عن النفط 
يف الوالي���ات املتح���دة للأ�صب���وع الرابع على 
الت���وايل. وك�شفت البيانات ع���ن هبوط عدد 
من�ص���ات التنقي���ب ع���ن النف���ط يف اأم���ريكا 
مبقدار 3 اإلى 351 خلل االأ�صبوع املنتهي يف 
15 اأبريل، بانخفا�ض مقداره 383 من الفرتة 

نف�صها يف العام املا�صي.

اتفاق الإقرا�ض تون�ض 2.8 مليار دوالر
وا�شنط���ن - رويرتز: قال �شن���دوق النقد الدويل اإنه تو�شل التف���اق اأويل مل�شاعدة تون�س 

بربنامج قر�س مدته اأربع �شنوات بقيمة نحو 2.8 مليار دوالر مرتبط باإ�شالحات اقت�شادية.
ويتوقف برنامج القر�س على موافقة املجل�س التنفيذي لل�شندوق يف ال�شهر املقبل.

وق���ال رئي����س بعثة ال�شن���دوق اأمني ماتي اإلى تون����س يف بيان اإن القر����س �شيدعم اأهدف 
احلكومة التون�شية؛ لتعزيز النمو وخلق الوظائف ومعاجلة مواطن ال�شعف.

واأ�ش���اف “لهذه الغاية... يرك���ز الربنامج الذي يدعمه ال�شندوق عل���ى تعزيز اال�شتثمارات 
العام���ة وجعل النظ���ام ال�ريبي اأكرث اإن�شاف���ا وعدال وحت�شني ح�شول ال����ركات ال�شغرية على 
التمويل”. وقال م�شوؤول حكومي تون�ش���ي لرويرتز اإن تون�س �شتلجاأ لالأ�شواق العاملية االأ�شبوع 

املقبل الإ�شدار �شندات بقيمة مليار يورو؛ �شعيا لتغطية جزء من عجز موازنتها.
وتواجه تون�س �شعوبات مع تراجع اإيراداتها من ال�شياحة بعد ثالثة هجمات نفذها م�شلحون 

العام املا�شي واحتجاجات ب�شبب البطالة والتنمية يف بداية هذا العام.

وزير الطاقة: مباحثات الدوحة لإعادة التوازن اإلى �سوق النفط

م�شادر: اإيران لن حت�ر حمادثات جتميد االإنتاج يف الدوحة اليوم... ال�شعودية: 

اأ�سعار النفط لي�ست معركتنا... و�سندعم اأي اتفاق لـ “اأوبك”

اإغالق املحجر يوؤخر ت�شليم امل�شاريع وطن احلديد ب� 210 دنانري... مقاولون ل� “$”:

ت�سهيالت القرو�ض ت�ساهم يف زيادة الطلب على مواد البناء

واأو�شح���وا ل���� “الب���لد” ت�ريع احل�ش���ول على 
القرو����س م���ن قب���ل اجله���ات املعني���ة والبن���وك 
التجارية، اإ�شافة اإلى ازدي���اد املخططات ال�شكنية 
�شاهم���ت يف زيادة الطلب على مواد البناء واأنع�شت 

�صوق العقار يف البحرين.
وق���ال املدي���ر االإداري ملرك���ز ال����رق االأو�شط 
للتجارة واملقاوالت، اأحمد املحمود، اأن اأ�شعار مواد 
البن���اء م�شتق���رة، متوقع���ا اأن ترتفع اأ�شع���ار املواد 

امل�صتوردة خلل الفرتة املقبلة.
واأ�شاف اأن جميع مواد البناء متوافرة يف ال�شوق 
دون اأي نق�شان، الفًتا اإلى اأن �شعر “الريدميك�ض” 
يف تذبذب م�شتمر خالل الف���رتة املا�شية، وبح�شب 
كالم املوردي���ن، ف���اإن اأ�شع���ار جمي���ع م���واد البناء 

�شت�شعد ب�شبب ارتفاع اأ�شعار البرتول.
واأو�ش���ح اأن �شعر طن احلدي���د و�شل اإلى 210 
دنان���ري يف الفرتة االأخ���رية، م�شرًيا اإلى ت���اأزم �شوق 
العق���ار؛ ب�شب���ب نق����س االأحج���ار بع���د اأن مت غل���ق 
املحجر، موؤكًدا اأن �شح احلجر �شبب ركودا يف ال�شوق 

مع تاأخري يف ت�شليم امل�شاريع وارتفاع التكاليف.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن املقاول���ني يدب���رون اأموره���م 
بطل���ب الكميات م���ن مقاولني اآخري���ن اأو عند حفر 
االأرا�ش���ي يف خمتلف مناطق البحري���ن، مت�شائال عن 
احلل���ول التي من املفرت����س اأن حتل تل���ك االأزمة، 

حيث اإن اأزمة االأحجار �شتكرب �شيئا ف�شيئا.

وعن م�شتويات الطلب، قال املحمود اإن الطلب 
موج���ود دون ارتف���اع اأو نق�شان ب�شب���ب امل�شاريع 
احلكومي���ة واخلا�ش���ة والفردية، متوقًع���ا اأن ترتفع 

وترية الطلبات بعد االنتهاء من مو�شم ال�شيف.
بدوره، قال املدير الع���ام ملوؤ�ش�شة عبدالعزيز 
ال�شم���الن ملق���اوالت البن���اء، عبدالعزي���ز ال�شمالن، 
اأن �شع���ر طن احلديد و�شل اإل���ى 210 دنانري اأم�ض 
ال�صب���ت بعد اأن كان ب� 190 دينارا للطن خالل فرتة 

ب�صيطة.
اأي�ش���ا  الرم���ل  �شحن���ة  اأن  ال�شم���الن  واأ�ش���اف 
ارتفع���ت، حي���ث و�شل���ت ال�شحنة املتو�شط���ة اإلى 

30 دين���ارا بعد اأن كانت ب���� 25 دينارا، اإال اأن �صعر 
اخلر�شانة ذات 35 نيوت���ن م�صتقرة على 32 دينارا 

للمرت املكعب.
واأو�ش���ح ال�شم���الن اأن احل�شول عل���ى احلجارة 
اأ�شبحت �شعبة املنال بعد اإغالق املحجر مع ارتفاع 
�شعره���ا ب�شبب �شح الكميات، مبيًن���ا اأن املقاولني 
يتبادل���ون الكمي���ات فيم���ا بينه���م عنده���ا احلاجة 
وتوافره���ا، متوقًعا اأن تبقى اأ�شع���ار املواد على ما 

هي عليه.
وعن م�شتوى الطل���ب خالل الفرتة املقبلة ومع 
ب���دء ال�شيف، ق���ال اإن العمل �شيك���ون �شعبا خالل 

�شه���ري يولي���و واأغ�شط����س خ�شو�شا بع���د اأن يتم 
تطبيق حظر العمل لغاية ال�شاعة 12 ظهًرا فقط.

وع���ن الطل���ب احلايل، اأك���د ال�شم���الن اأن هناك 
العدي���د م���ن االت�ش���االت لني���ة املواطن���ني لبن���اء 
منازلها، عازًيا ذلك اإلى بدء البنوك املحلية باإعطاء 
قرو����س م���ع ت�شهي���الت و�رع���ة يف املوافقة على 
القر����س، اإ�شافة اإلى �رع���ة احل�شول على القر�س 

من قبل وزارة االإ�شكان خالل 6 اأ�صهر تقريبا.
واأ�شاف ال�شمالن اأن زيادة املخططات ال�شكنية 
بعد اإلغاء بع����س املزارع وتعديلها وتقطيعها على 
هيئة اأرا����سٍ �شكنية، �شاعد املواطنني على توفري 

م�شاكنه���م و�شاع���د املقاول���ني يف احل�ش���ول على 
م�روع جديد للبدء فيه.

م���ن جانبه، قال املدير الع���ام ملوؤ�ش�شة البوابة 
ال�شمالي���ة للمقاوالت، علي ه���الل، اإن �شعر احلديد 
ت���درج يف االنخفا�س بع���د اأن كان �شعر الطن ي�شل 
اإل���ى 250 دين���ارا اإل���ى اأن و�ش���ل اإل���ى 200 دينار 

تقريبا يف االأيام املا�صية.
وع���ن م�شتوى الطلب، اأكد اأن احلركة يف ازدياد 
العام اجل���اري خ�شو�شا مع وجود امل�شاريع الكبرية 
احلكومي���ة، والت���ي توؤث���ر يف احلرك���ة االقت�شادية 

ووتريتها.

روي����رتز - بلومب����ريغ - لن����دن: اأك����د ويل ويل 
العه����د ال�شع����ودي االأم����ري حممد ب����ن �شلم����ان اأن 
اململكة لي�صت قلقة م����ن انخفا�ض اأ�صعار النفط، 
م�ش����رياً اإلى اأن اأ�شعار النف����ط لي�شت معركتنا، بل 
معركة دول تع����اين االأ�شعار املنخف�ش����ة، مو�شحاً 
اأن اململك����ة �شتدع����م اأي اتف����اق جماع����ي ملنظمة 

“اأوبك”.
واأ�شاف يف مقابلة له مع وكالة “بلومبريغ” اأن 
اململكة �شتحافظ على ح�شة �شوقية قدرها 10.3 
اإل����ى 10.4 ماليني برميل يومي����اً يف حال التو�شل 

التفاق تثبيت االإنتاج.
وق����ال االأم����ري حمم����د: “اأن����ا ال اأق����رتح زي����ادة 
االإنتاج، لك����ن باإمكاننا زيادته”، م�شريا اإلى اإمكان 
زي����ادة اإنتاج اململك����ة مبليون برمي����ل يوميا على 
الفور و�شوال اإلى 11.5 مليون برميل، واإلى 12.5 

مليون برميل على مدى 6 اإلى 9 اأ�صهر.
وق����ال: “اإن اململكة اإذا و�شع����ت ا�شتثماراتها 
بالنفط، فاإن بو�شعها الو�شول اإلى طاقة اإنتاجية 

قدرها 20 برميل يوميا.
واأو�ش����ح اأنه يف حال ع����دم التو�شل اإلى اتفاق 
لتثبيت االإنتاج، فاإن اململكة لن تفوت اأي فر�شة 
لبيع نفطه����ا، ولي�شت قلقة م����ن انخفا�س اأ�شعار 
الب����رتول؛ الأن لديها براجمه����ا التي ال حتتاج �شعر 

نفط عاليا حتى يتم تنفيذها.
وتابع االأم����ري حممد بن �شلمان اأن الريا�س لن 
تثب����ت اإنتاج النفط حتى يفعل البقي����ة، موؤكداً اأن 

اململكة �شتدعم اأي اتفاق جماعي ل� “اأوبك”.
ويف تطور اآخر، قال م�شدران مطلعان لرويرتز 
اإن اإيران لن حت�ر اجتماعا لدول من اأوبك وخارجها 
ملناق�ش����ة جتمي����د م�شتوي����ات االإنت����اج النفط����ي 

واملقرر يف العا�شمة القطرية الدوحة اليوم االأحد. 
ومل يك����ن م����ن املق����رر اأن يح�ر وزي����ر النفط 
االإي����راين االجتماع، لكن اإي����ران كان من املفرت�س 

اأن تر�شل ممثال عنها.
وقال����ت اإي����ران اإنه����ا لن تن�ش����م اإل����ى اتفاق 
لتجمي����د االإنت����اج؛ الأنه����ا ت�شع����ى لزي����ادة اإنتاجها 
النفط����ي واإعادة ح�شتها يف ال�ش����وق اإلى ما كانت 

عليه قبل العقوبات.
من جهة ثانية، قال نائب وزير النفط االإيراين 
اأم�����س ال�شب����ت اإن اإنتاج اإي����ران م����ن النفط جتاوز 
بالفع����ل 3.5 مالي����ني برميل يومي����ا، واإنها ت�شعى 
لزي����ادة �ش����ادرات النف����ط والغ����از خ����الل ال�شهر 
املقب����ل. ونقل����ت وكال����ة اجلمهوري����ة االإ�شالمي����ة 
االإيراني����ة لالأنب����اء ع����ن رك����ن الدين ج����وادي قوله 
“�ش����ادرات النف����ط اخلام االإي����راين �شتزي����د اإلى 
ملي����وين برميل يوميا يف ال�شه����ر املقبل، و�شتزيد 

اأي�ش����ا �شادرات نواجت تكثيف الغ����از بن�شبة ع�رة 
باملئة ال�شهر املقبل”.   

اإلى ذلك، �شتبعد خبري الطاقة والنفط ع�شام 
امل����رزوق، و�ش����ول اجتم����اع املنتج����ني يف الدوحة 
االأحد؛ بهدف بحث جتمي����د االإنتاج عند م�شتويات 
يناير املا�ص����ي، اإلى “اآلية ملزم����ة للتحكم باإنتاج 

كل دولة”.
وتوق����ع امل����رزوق �شم����ن برنام����ج “م�صتقبل 
الطاق����ة” اأال يزيد تاأثري االجتماع على االأ�شعار مما 
علي����ه يف الوقت احلايل؛ الأن االجتم����اع لن يوؤثر يف 

حال العر�س املتفوق على الطلب ب�شكل كبري.
وا�ش����رتط اخلب����ري النفط����ي، ح����دوث اتف����اق 
خلف�س اإنت����اج النفط؛ م����ن اأجل �شع����ود لالأ�شعار 
باأعل����ى م����ن امل�شتويات احلالي����ة. واأغل����ق النفط 
ت����داوالت االأ�شب����وع عن����د 43.1 دوالرا خلام برنت 

القيا�صي العاملي.

وزير املالية: تهيئة العوامل 
الالزمة لزدهار امل�سارف

املنامـــة - وزارة املاليـــة: عقد وزيـــر املالية ال�سيخ اأحمد بـــن حممد اآل خليفة 
اجتماعـــن مـــع عدد من كبـــار امل�سوؤولـــن مبجموعتـــي “�ستانـــدرد ت�سارترد” 

و)HSBC( امل�رصفيتن الدوليتن. 

ج���اء االجتماع يف �شياق م�شاركت���ه يف اجتماعات الربيع للبنك ال���دويل و�شندوق النقد 
الدويل بالعا�شمة االأمريكية )وا�شنطن(.

ومت يف االجتماع���ني بح���ث �شبل دعم وتطوي���ر التعاون مع املوؤ�ش�شت���ني يف املجاالت 
املالي���ة وامل�رفي���ة واال�شتثمارية. ونوه الوزي���ر باالأن�شطة املتعددة الت���ي تبا�رها اأفرع 
املجموعت���ني يف مملكة البحرين. واأكد االهتمام الكب���ري الذي توليه احلكومة لدعم القطاع 
املايل وامل����ريف باعتباره ركيزة اأ�شا�شية من ركائز االقت�ش���اد الوطني، وتهيئة العوامل 
الالزمة الزدهار اأن�شطة امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية الدولية العاملة يف اململكة. كما مت 

ا�شتعرا�س التطورات وامل�شتجدات اجلارية على �شعيد االقت�شاد العاملي. 

“�سيدات الأعمال” تتلقى دعوة 
للموؤمتر القت�سادي يف الهند

ال�سناب�ض - بيت التجار: التقت رئي�سة جلنة �سيدات الأعمال بغرفة جتارة و�سناعة 
البحريـــن وع�سو جمل�ض الإدارة اأفنان الزيـــاين، ممثلة املنظمة العاملية ل�سيدات 
الأعمـــال هاربن اأرورا، بح�سور عدد من اأع�ساء اللجنة، اإذ قدمت الدعوة ل�سيدات 
الأعمال البحرينيات؛ للم�ساركة يف املوؤمتر ال�سنوي الدويل القت�سادي لل�سيدات 

2016 الذي �سيعقد يف الفرتة بن 16 و21 مايو 2016 يف جمهورية الهند.

واأ�شادت الزياين، بجهود املنظمة العاملية ل�شيدات االأعمال، كما رحبت بتعاون اللجنة 
م���ع املنظمة الذي ت�شكل جتمعا �شخما ل�شيدات االأعم���ال من خمتلف اأنحاء العامل، وتهدف 
ب�شكل اأ�شا�س اإلى تقوية روابط االأخوة بني �شيدات االأعمال يف العامل وتعزيز مكانة املراأة 

االأم واملراأة العاملة. 
كم���ا اأكدت الزياين، اأهمية م�شاركة اللجنة يف ه���ذه النوعية من الفعاليات والتجمعات 

الدولية.
واأ�ش���ارت اإلى اأن ذل���ك من �شاأنه اأن يزيد م���ن الت�شبيك بني �شي���دات االأعمال ويدعم 
ن�شاطاته���ا، وي�شه���م يف تبادل التج���ارب الناجحة، ويعزز من موق���ع البحرين على اخلريطة 
االقت�شادي���ة ومزايا جذبها لال�شتثمارات العاملي���ة، وي�شلط ال�شوء على ق�شة جناح املراأة 

البحرينية على االأ�شعدة كافة.

املنامة - الهيئة الوطنية للنفط 
والغ���از: غ���ادر الب���الد م�ش���اء اأم����س 
)ال�شب���ت( عبداحل�ش���ني م���ريزا وزير 
الطاق���ة متوجهاً ال���ى الدوحة بدولة 
قطر للم�شارك���ة يف االجتماع اخلا�س 
 OPEC( ب���دول االأوبك وغري االأوبك

.)& Non OPEC
غ���د  ي���وم  االجتم���اع  و�شيعق���د 
الدوحة،  )االأحد( بفن���دق �شريات���ون 

فيما تاأتي امل�شاركة بناء على الدعوة 
الت���ي تلقاه���ا م���ن نظ���ريه القطري 
وزي���ر الطاقة وال�شناع���ة بدولة قطر 

ال�شقيقة حممد ال�شادة.
ويف ت�ري���ح لوزي���ر الطاقة، قال 
في���ه اإن امل�شاركة يف هذا االجتماع - 
جنب���اً الى جنب مع ال���وزراء املعنيني 
ب�ش���وؤون النف���ط م���ن خمتل���ف دول 
الع���امل - ميث���ل اأهمي���ة بالغ���ة نظراً 

مل���ا ت�شه���ده االأ�ش���واق العاملية من 
حتديات يف هبوط اأ�شعار النفط واأثر 

ذلك على االقت�شاد الدويل.
ه���ذا  يف  احل�ش���ور  اأن  واأ�ش���اف 
التجم���ع العامل���ي ي�شه���م يف اإج���راء 
اللق���اءات والتباح���ث ب�ش���اأن الو�شع 
العاملي الأ�شواق النفط والعمل على 
اف�ش���ل ال�شبل التي من �شاأنها اإعادة 

التوازن اإلى �صوق النفط العاملية.
• وزير الطاقة	

• اتفاق خلف�س االإنتاج �رط ل�شعود االأ�شعار	

اأكـــد مقاولـــو بناء اأن مواد البناء متوافرة يف ال�سوق املحلية دون نق�سان، واأن اأ�سعار مواد البناء م�ستقرة، مع توقعاتهم بارتفاعها خالل الفرتة 
املقبلة، عازين ذلك اإلى ارتفاع اأ�سعار البرتول.

زينب العكري $

• •عبدالعزيز ال�شمالن	 اأحمد املحمود	

• خالل اللقاء	


