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حركة األسهم

 اليورو يتراجع بعد استطالع عن االنتخابات 
الفرنسية

مساع يمنية لمواجهة النقص في التغذية 
الكهربائية قبل الصيف

استخراج النفط والغاز يتراجع 
عالميًا

استقرار أسعار الذهب مع هبوط  الدوالر 

�أظهر  بعدما  �ل���دوالر،  �أم��ام  �ليورو  �نخف�ض 
�ملتطرف  �ليمني  مر�شحة  �أن  للر�أي  ��شتطالع 
لوبان،  مارين  �الأوروب��ي  لالحتاد  �ملناه�شة 
�لو�شط  ت��ي��ار  مر�شح  على  �ل��ت��ف��وق  ت��و����ش��ل 
من  �الأوىل  �جل��ول��ة  يف  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل 

�نتخابات �لرئا�شة �لفرن�شية.
»�أوبينيون  موؤ�ش�شة  �أجرته  ��شتطالع  و�أظهر 
فرن�شا  باإخر�ج  تعهدت  �لتي  لوبان،  �أن  و�ي« 
من منطقة �ليورو، �شت�شيق �لفارق مع ماكرون 

�ملتوقع �أن يتقدم يف جولة �الإعادة.
�لتعامالت  يف  يذكر  تغري�ً  �ليورو  ي�شجل  ومل   
حتقيق  من  يومني  بعد  �ملبكرة،  �الأوروب��ي��ة 
�إىل  يرت�جع  �أن  قبل  �ل���دوالر،  �أم��ام  مكا�شب 
 1.0732 عند  �جلل�شة  يف  م�شتوياته  �أدن��ى 
دوالر، منخف�شًا 0.3 يف �ملئة بعد ن�رش نتائج 
يف   0.2 �ل��دوالر  موؤ�رش  و�رتفع  �ال�شتطالع. 
�لدوالر  يز�ل  ال  حني  يف   ،100.40 �إىل  �ملئة 

1 يف �ملئة منذ مطلع �الأ�شبوع  منخف�شًا نحو 
�الحتياط  جمل�ض  رف��ع  منذ  �ملئة،  يف  و1.2 
�الأ�شبوع.  منت�شف  �لفائدة  �أ�شعار  �لفيدير�يل 
، وتتجه نحو حتقيق  �لذهب   �أ�شعار  و��شتقرت 
�أول مكا�شبها �الأ�شبوعية يف ثالثة �أ�شابيع مع 
خم�شة  يف  م�شتوياته  �أدنى  �إىل  �لدوالر  هبوط 
�إىل  �الحتياط  جمل�ض  مّل��ح  بعدما  �أ�شابيع، 
�حلايل،  �لعام  خالل  �لفائدة  �أ�شعار  زي��اد�ت 
�لعملة  �رتفاع  على  �ملر�هنني  �آمال  خيب  ما 
�لتعامالت  �لذهب يف  �شعر  و��شتقر  �الأمريكية. 
لالأون�شة،  دوالر�ً   1226.31 عند  �لفورية 
�جلاري   6 منذ  م�شتوياته  �أعلى  �شجل  بعدما 
خالل �جلل�شة �ل�شابقة، كما مل يطر�أ تغري يذكر 
�الآجلة  �الأمريكية  �لعقود  يف  �لذهب  �شعر  على 
لي�شتقر عند 1226.20 دوالر. و�نخف�ض �شعر 
�ملئة  يف   0.3 �لفورية  �لتعامالت  يف  �لف�شة 
�إىل 17.23 دوالر�ً، بينما �رتفع �لبالتني 0.2 
و�لبالديوم  دوالر�ً،   954.90 �إىل  �ملئة  يف 

767.65 دوالر�ً  �إىل  0.5 يف �ملئة 

و�فق جمل�ض �ل��وزر�ء �ليمني يف �جتماع برئا�شة 
�أحم��د عبيد ب��ن دغر على ط��رح مناق�ش��ة ل�رش�ء 
100 ميغاو�ط كهرباء ملو�جهة �حلاجة �ملتز�يدة 
خالل �ل�شيف �ملقبل، وللق�شاء على �النقطاعات 
�ملتز�يدة �لتي �شهدتها مدينة عدن وبقية مناطق 
�الجتم��اع  وناق���ض  �ملا�ش��ي.  �ل�شي��ف  �ليم��ن 
و�مل�شتقبلي��ة  �الآني��ة  و�ملعاجل��ات  »�لت�ش��ور�ت 
الأزم��ة �لكهرب��اء«، و�أق��ّر »ط��رح �ملناق�ش��ة يف 
�ل�شاعات �ملقبلة للمتناف�ش��ني عليها، وللح�شول 
عل��ى �أف�ش��ل �لعرو���ض«. و�أفاد م�ش��در حكومي 
ب��اأن »�حلكوم��ة تعت��زم ت�شغيل �ملحّط��ة �لغازية 
يف ماأرب بق��درة 341 ميغ��او�ط و�ملتوّقفة منذ 
ني�ش��ان )�أبري��ل( 2015، و�لبح��ث ع��ن م�ش��ادر 
متويل ال�شتكم��ال بناء �ملحّط��ة �لغازية �لثانية، 
م��ن م�ش��ادر حملي��ة �أو عربية  و�أك��د �أن »ت�شغيل 
�ملحّطت��ني معًا كفي��ل بحل م�شكل��ة �النقطاعات 
�حلالي��ة، وتوف��ري طاق��ة رخي�شة يخّف��ف �لعبء 
عل��ى مو�زنة �لدولة، كم��ا �أن ��شتكمالهما ت�شغياًل 
يوّف��ر حل��واًل �إ�شرت�تيجية بعيدة �مل��دى  و�أ�شاف 
�مل�شدر �إن »م��جل�ض �لوزر�ء كّلف وز�رة �لكهرباء 
و�ملوؤ�ش�شة �لعامة للكهرباء طرح مناق�شة الإعد�د 
در��ش��ة الإن�ش��اء حمّطة كهرب��اء ج��دي��دة بط��اقة 
�إنتاجي��ة قدرتها 950 ميغاو�ط، �أعّد خرب�ء عرب 
وميني��ون خطوطها �لعري�ش��ة وم�شودتها �الأّولية 
لتك��ون �أ�شا�ش��ًا يف ط��رح �ملناق�ش��ة لل���رشكات 
�لك��ربى و�مل�شه��ود له��ا بالكف��اءة يف  �لدولي��ة 
تنفي��ذ �مل�شاريع �الإ�شرت�تيجي��ة"  الفتًا �لنظر �إىل  
توجيه��ات رئي���ض �جلمهوري��ة عبد رب��ه من�شور 

ه��ادي وروؤي��ة �حلكوم��ة �الإ�شرت�تيجي��ة لقط��اع 
�لكهرب��اء و�لطاقة يف هذ� �ل�شاأن   و�شدق جمل�ض 
�ل��وزر�ء على ���رشف 10 مالي��ني دوالر طلبتها 
وز�رة �لكهرب��اء و »�ملوؤ�ش�شة �لعام��ة للكهرباء«، 
ل�شيان��ة �ملحّط��ات �حلالي��ة، خ�شو�ش��ًا بعدم��ا 
�لتزمت �ملوؤ�ش�شة �أمام جمل�ض �لوزر�ء برفع �إنتاج 
�ملحّط��ات م��ن 135 �إىل 210 ميغاو�ط، ي�شاف 
�إليه��ا 60 ميغ��او�ط مقّدمة من دول��ة قطر و�لتي 

�شتدخل �خلدمة مطلع �أيار )مايو( �ملقبل.
ون��ّوه بن دغر يف �الجتماع باجلهود �لتي بذلتها 
�الأ�شا���ض  توف��ري �خلدم��ات  �إط��ار  �حلكوم��ة يف 
للمو�طن و�لتغّلب عل��ى �لعقبات و�ل�شعوبات يف 
���رشف رو�تب جمي��ع �ملوّظف��ني �ملدنيني، ويف 
�إر�شال �لرو�تب يف �ملحافظات �لتي ال تز�ل حتت 
�شيط��رة �النقالبي��ني تنفي��ذ�ً لتوجيه��ات ه��ادي 
و��شت�شع��ار�ً للم�شوؤولي��ة جت��اه �ملو�طن��ني عل��ى 

�لرغم من  كل �ل�شعوبات.
و��شتم��ع جمل�ض �لوزر�ء �إىل تقرير مقّدم من وزير 
�ل�شناع��ة و�لتج��ارة حممد �مليتمي ح��ول �للقاء 
�ل��ذي جمع��ه برج��ال �مل��ال و�الأعم��ال و�أع�شاء 
�لغرف��ة �لتجاري��ة يف ع��دن و�ملناط��ق �الأخرى، 
و�أبدى »�هتمامًا باالقرت�ح��ات �ملقّدمة يف �شاأن 
�لت�شهيالت �ملطلوبة و�إز�لة �لعر�قيل �أمام �لقطاع 
�خلا�ض، خ�شو�شًا قطاع �لتجارة، ل�شمان تدّفق 

�ل�شلع �لغذ�ئية و�لدو�ئية �إىل كل �ملناطق" 
و�أع��رب ب��ن دغ��ر ع��ن  تقدي��ره جله��ود �لقط��اع 
�خلا���ض �لتج��اري و�ل�شناع��ي و�خلدم��ي �ل��ذي 
�شاه��م يف توفري حاج��ات �ملو�طنني، وجهودهم 
يف �حلف��اظ على �شعر معقول للريال �ليمني �أمام 

�لعمالت �الأجنبية .

يف  ت��دن��ي��ًا  �شوي�رشيون  خ���رب�ء  ر���ش��د 
حول  و�ل��غ��از  �لنفط  ��شتخر�ج  عمليات 
�ملو�د  �أ�شعار  تر�جع  �إىل  ذلك  وعزو�  �لعامل، 
مبا�رش  مفعول  لها  وكان  طويلة،  ملدة  �الأولية 
ت�شديد  دور  و�ىل  �ملنتجني،  عزمية  �إحباط  على 
�ل�شارة،  �لغاز�ت  �نبعاثات  على  �حلكومية  �لقيود 
�حرت�مًا  �حلر�ري  �الحتبا�ض  ظاهرة  مكافحة  بهدف 

التفاقات باري�ض حول �ملناخ.
ال  م�شى،  وقت  �أي  من  تعقيد�ً  �أكرث  �شيناريو  وملو�جهة 
�لنفط  �إنتاج  ل�رشكات  حالية  منافع  �أي  طياته  يف  يحمل 
بد�أت  �ل�رشكات  هذه  �أن  �شوي�رشيون  حمللون  يعتقد  �لكربى، 
حتركاتها يف كل �الجتاهات، لتفادي تر�جع حاد يف عائد�تها. 
�الأر���ض،  جوف  يف  و�لنفط  �لغاز  �حتياطات  الإهمال  ت�شتعد  لذ�، 
و�لرتكيز على خمزون هيدروكربوين نا�شط تابع لها، لال�شتمر�ر يف 
�الإنتاجية. والفت لالنتباه، �عتماد�ً على حتليالت �ملر�قبني  عملياتها 
�الأدنى  كان  �لطبيعي  و�لغاز  �لنفط  �إنتاج  �أن  �ل�شوي�رشيني،  �لطاقويني 
من  �أدن��ى  كان  كما  �شنة.   60 مدى  على  ت�شهده  مل   ،2016 خالل  وت��رية 
�مل�شتويات �لقيا�شية �ل�شلبية �لتي و�شل �إليها هذ� �الإنتاج عام 2015. علمًا 

حقاًل   174 على  ر�شا  �ملا�شي،  �لعام  جديدة  غاز  حقول  �كت�شاف  عدد  �أن 
حقل  و500   400 بني  ما  ي��رت�وح  �لعدد  هذ�  كان  حني  يف  �لعامل.  حول 

عام 2013.
�أن  �إال  �ل�شخرية،  �لتكنولوجيا  على  �لطاقة  منتجي  �إقبال  من  �لرغم  وعلى 
�الإنتاج �لنفطي مل ي�شجل �أي �نتعا�ض بارز. وُيالحظ �أي�شًا �أن �رشكات نفطية 
�ال�شتخر�ج  عمليات  ��شتعادة  حتاول  �لتي  �لرنوجية،  �أوي��ل«  »�شتات  مثل 
»�لتقليدية« د�خل حقول، تتطلب تكاليف متدنية ب�شعوبة، يف حماولة منها 

لق�شم ح�ش�ض خ�رشتها �شابقًا يف �الأ�شو�ق �لنفطية �لعاملية.
�لعاملي على عمليات  �الإنفاق  �أن  �إىل  »لوزرن«،  و�أ�شار حمللون يف جامعة 
عام  دوالر  بليون   100 من  �لكلية  قيمته  هوت  و�لنفط،  �لغاز  ��شتك�شاف 
2014، �إىل 40 بليونًا �لعام �ملا�شي. وميثل هذ� �النخفا�ض مبعدل 60 يف 
�آبار �لنفط  �أن ي�شل عدد  �إنذ�ر للجميع. ومع ذلك، توقع هوؤالء  �ملئة، جر�ض 
�لتي �شُتكت�شف خالل �ل�شنة �حلالية �إىل 500 مقارنة ب�430 �لعام �ملا�شي.
مع  فا�شلة،  مغامر�ت  خو�ض  عن  نفطية  �رشكات  ترت�جع  �أن  ُي�شتبعد  وال 
حقول مكت�شفة حديثًا، وترك �لعمل بها �إىل �أوقات �أف�شل �إىل حني ��شتعادة 
�رتفاع �أ�شعار �لنفط جمدد�ً. و�شيتم �البتعاد عن حقول �لرمال �لنفطية خالل 
�ل�شنة �حلالية ب�شكل جماعي، كي يكون �حلدث �الأبرز يف عامل �لغاز و�لذهب 
�الأ�شود، مبا �أن كلفة ��شتخر�ج �لنفط منها عالية جد�ً وتتجاوز 100 دوالر 
للربميل. كما �شتتقّل�ض عمليات �ال�شتخر�ج �لنفطية �لقطبية بفعل �لظروف 

�ملناخية �ال�شتثنائية �لقا�شية .

��شتق��رت �أ�شعار �لذه��ب، متجهة لتحقيق �أول مكا�شبه��ا �الأ�شبوعية يف 3 
�أ�شابي��ع، م��ع هبوط �ل��دوالر �ىل �أدنى م�شت��وى يف 5 �أ�شابيع، بعدما ملح 
جمل���ض �الحتياطي �الحت��ادي )�لبنك �ملرك��زي �الأمريكي( بوت��رية �أبطاأ 
لزي��اد�ت �أ�شعار �لفائ��دة خالل �لعام �حل��ايل. ورفع �ملرك��زي �الأمريكي 
�شع��ر �لفائ��دة يف وق��ت �شابق م��ن �الأ�شبوع �جل��اري كم��ا كان متوقعا، 
لكن��ه مل يغري توقعاته �ل�شابقة برفع �أ�شع��ار �لفائدة 3 مر�ت خالل �لعام 
�حلايل، ما بدد �آمال �ملر�هنني على �شعود �لدوالر، �لذين كانو� ينتظرون 
�أي تلميح��ات لزيادة ر�بعة حمتملة يف 2017 ونزل موؤ�رش �لدوالر، �لذي 
يقي�ض �أد�ء �لعملة �الأمريكية �أمام �شلة من �لعمالت �لرئي�شية، �إىل م�شتوى 
جدي��د هو �الأدن��ى يف 5 �أ�شابيع عند 100.160 �جلمع��ة و ��شتقر �لذهب 
يف �ملعام��الت �لفورية عند 1226.31 دوالر لالأوقية )�الأون�شة( بعدما 
�شج��ل �أعلى م�شتوياته من��ذ �ل�شاد�ض من مار�ض يف �جلل�ش��ة �ل�شابقة ومل 
يطر�أ تغري يذكر على �شعر �لذهب يف �لعقود �الأمريكية �الآجلة لي�شتقر عند 
1226.20 دوالر�ً لالأوقية  ويتاأثر �لذهب كثري� برفع �لفائدة �الأمريكية، 
�ل��ذي يزي��د م��ن تكلفة �لفر�ش��ة �لبديل��ة �ل�شائع��ة على حائ��زي �ملعدن 
�الأ�شفر، �لذي ال يدر عائد�، بينما يعزز �لدوالر �ملقوم به �ملعدن ومن بني 
�ملع��ادن �لنفي�ش��ة �الأخرى �نخف�شت �لف�ش��ة يف �ملعامالت �لفورية 0.3 
يف �ملئ��ة، �إىل 17.23 دوالر�ً لالأوقي��ة، بعدم��ا �شجلت �أعل��ى م�شتوياتها 
من��ذ �ل�شاب��ع من مار�ض يف �جلل�شة �ل�شابق��ة وز�د �لبالتني 0.2 يف �ملئة 
�إىل 954.90 دوالر�ً لالأوقي��ة، بينما �رتف��ع �لبالديوم 0.5 يف �ملئة �إىل 

767.65 دوالر�ً لالأوقية 

ساللة جديدة من صناديق الثروة السيادية تنشأ لكن من دون ثروات

على  يوم  ذ�ت  حكر�  �ل�شيادية  �ل�شناديق  كانت  �أن  بعد 
�لدول �لغنية �مل�شدرة للنفط �أو تلك �لتي تتمتع بفائ�ض 
�شاللة  تن�شاأ  و�شنغافورة  و�لرنويج  �لكويت  مثل  جتاري 
جديدة مل تكن متوقعة من �ل�شناديق يف دول تعاين عجز�ً 
كبري�ً وديونًا �شخمة. ويف �لعادة تتمتع �شناديق �لرثوة 
�ل�شيادية، �لتي ن�شاأت للمرة �الأوىل يف �خلم�شينيات، بقوة 
مالية �شخمة. وتتحكم �ل�شناديق بنحو 6.5 تريليونات 
وقد  ل��الأب��ح��اث  بريكني  �رشكة  لبيانات  وفقا  دوالر 
�لعاملي عرب �رش�ء  �القت�شادي  �مل�شهد  �أحدث حتوال يف 
و�لعقار�ت  �جلن�شيات  متعددة  �ل�رشكات  يف  �حل�ش�ض 
وتعكف  ملبورن.  �إىل  لندن  من  �شتى  مدن  يف  �ل�شهرية 
تركيا ورومانيا و�لهند وبنجالد�ض على تد�شني �شناديق 
�شيادية لكن الأ�شباب تختلف كثري� عن �ملاألوف وباآليات 

�لغنية  �لدول  ت�شتخدم  �أن  �لعادة  جرت  متاما.  خمتلفة 
�لبالغة  فو�ئ�شها  ال�شتثمار  �ل�شيادية  �لرثوة  �شناديق 
ت�شخم يف  �خلارج ملنع حدوث  �لدوالر�ت يف  مليار�ت 
حت�شبا  مدخر�ت  وجمع  �لدخل  م�شادر  وتنويع  �لد�خل 
تناق�ض  �الأولية ويف  �ل�شلع  عو�ئد  فيه  تنفد  �لذي  لليوم 
�شارخ فاإن �لدول �لتي تد�شن �ل�شناديق �جلديدة، وهي 
�أو  �جل��اري��ة  �ملعامالت  ميز�ن  يف  كبري  بعجز  مثقلة 
�قت�شادها  لتحريك  ك��اأد�ة  ت�شتخدمها  خارجية،  ديون 
�لتجارة.  حجم  و�نخفا�ض  عاملي  تباطوؤ  مو�جهة  يف 
وبدال عن �شخ �الأمو�ل يف �خلارج فاإن �خلطة هي جذب 
�لتمويل من �خلارج و��شتثماره يف �لد�خل لتحفيز �لنمو. 
�لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات  بحوث  رئي�ض  هنتوف  �إليوت  وقال 
"�شندوق  �الأ�شول  الإد�رة  ��ض.��ض.جي.�يه  �رشكة  لدي 
ف�شفا�ض  نحو  على  ي�شتخدم  م�شطلح  �ل�شيادية  �لرثوة 
�إنها  �جلديدة،  �لكيانات  تلك  بع�ض  و�شف  يف  للغاية 

�ىل  بحاجة  �إنهم  �لقاب�شة..  �ل�شيادية  بال�رشكات  �أ�شبه 
�لتحرك - �إنهم بحاجة �إىل ��شتثمار م�شرتك مع �لقطاع 
حمتملة  وخماطر  فو�ئد  وهناك  يعملو�  كي  �خلا�ض 
لهذه �ال�شرت�تيجية و�لوقت وحده كفيل باأن يظهر مدى 
�شيادي  ثروة  �أحد مز�يا متلك �شندوق  يتمثل  فعاليتها. 
يف �أنه يفتح �لباب لالحتاد�ت �لقطاعية و�شبكات �لنظر�ء 
�الأه��م  �ل�شيء  وه��ي  و�الت�شاالت  �مل�شورة  توفر  �لتي 
خارجيًا  �شنويا ً عجز�ً  تركيا  تعاين  �ال�شتثمار  عامل  يف 
30 مليار دوالر ولذ� فهي م�شطرة �ىل جذب  يبلغ نحو 
�الأمو�ل �الأجنبية ل�شد �لفجوة وتتطلع تركيا، عرب و�شع 
�شيادي،  ب�شندوق  كربى  �رشكات  يف  �حلكومة  ح�ش�ض 
�إىل جذب �لتمويل �خلارجي عرب �القرت��ض ب�شمان تلك 
�ل�رشكات و�للجوء �إىل �شناديق �شيادية �أخرى للح�شول 
على �ملال وعلى نحو مماثل تعتزم رومانيا متويل بناء 
طرق وم�شت�شفيات عرب �ال�شتد�نة ب�شمان قيمة ح�ش�ض 

�حلكومة يف �رشكات �أو عرب بيع �ل�رشكات يف طرح عام 
وتريد �لهند وبنجالد�ض تد�شني م�شاريع بنية حتتية عرب 
�شناديق �شيادية جديدة وت�شعى �لهند �إىل �رش�كات مع 
و�شناديق  �ل�شيادية  �ل��رثوة  �شناديق  من  م�شتثمرين 
لال�شتثمار  �لوطني  �ل�شندوق  يف  �لتقاعد  معا�شات 
و�لبنية �لتحتية �لتابع لها و�أثري �قرت�ح �إن�شاء �شناديق 
�شيادية �أخرى يف دول مثل لبنان لكنها مل توؤ�ش�ض بعد 
وتلقى مثل تلك �خلطط ��شتقباال خمتلفا من دولة الأخرى. 
ويحذر �القت�شاديون وخرب�ء �لقطاع من خماطر حمتملة 
يجب جتنبها ويخ�شى �ملنتقدون من �أن �ل�شناديق �لتي 
تركز على �ال�شتثمار �ملحلي بوجه عام ميكن �أن ت�شقط 
فري�شة ل�شوء تخ�شي�ض �ملو�رد �أو تف�شي �لف�شاد �شاربني 
وهو  �ملاليزي  و�ن.�م.دي.ب��ي  ب�شندوق  هذ�  على  مثاال 
حمور حتقيقات متعلقة بغ�شل �الأمو�ل يف �شت دول يف 
�القت�شاديني  �ملحللني  كبري  ب��اور  �أن��درو  وق��ال  �الأق��ل 

ذلك  يف  "�خلطر  �لطبيعية  �مل��و�رد  حوكمة  معهد  لدى 
�الإج��ر�ء�ت  تطبق  ال  عديدة  حاالت  يف  �أنه  )�الأمن��وذج( 
�لعادية للميز�نية لذ� فهي و�شيلة لاللتفاف حول �لرقابة 
و�أ�شاف  �مل�شاريع    يف  �ل��وز�ري  و�لتدقيق  �لربملانية 
�أن هناك جماال  يعني  �أن  لل�شفافية ميكن  �نعد�م  �أي  �أن 
�أحد  ويتمثل  �مل��ال.  �إنفاق  كيفية  من  للتحقق  حم��دود� 
�ملخاطر يف توجيه �لتمويل �إىل �مل�رشوعات �لتي تفتقر 
�إىل �لفعالية وتنفذ بغر�ض �لزهو لكن من عدة نو�ح فاإن 
�لتدخل  من  �ل�شناديق  خلو  �شمان  �لدول  م�شلحة  من 
و�شلطة  ق��وي  ت�رشيعي  ب��اإط��ار  تتمتع  و�أن  �ل�شيا�شي 
�أن يح�شن  �ملرجح  ما من  و�إد�رة حمرتفة وهو  و��شحة 
عملية �شنع �لقر�ر ويف نهاية �ملطاف �لعو�ئد وميكن �أن 
ُيح�شن �شم ح�ش�ض �ل�رشكات �حلكومية يف �شندوق يد�ر 
باحرت�ف �أد�ء تلك �الأ�شول، و�رشكة ممتلكات �لبحرينية 
�لتابعة  مبادلة  �إىل  وينظر  �ل�شدد.  هذ�  يف  ناجح  مثال 

حلكومة �أبوظبي �أي�شا على �أنها �شندوق �شاعد يف تنويع 
تطوير  عرب  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  �قت�شاد  م��و�رد 
�ل�شناعات يف قطاعات �شتى ويقول جريج جونيك�شني 
مدير �ل�شناديق لدى فوندل بروبريتاتيا، وهو �شندوق 
�أ�ش�شته �حلكومة كي تعو�ض من فقدو�  ��شتثمار روماين 
ممتلكاتهم حتت حكم �لنظام �ل�شيوعي �ل�شابق، �إن ف�شل 
�شيعزز  رومانيا  يف  �لقر�ر  �شنع  عن  �ل�رشكات  ملكية 

�ل�شفافية و�مل�شاءلة
وقال جونيك�شني تخ�شع هذه �ل�رشكات يف �لوقت �حلايل 
و�ال�شرت�تيجية  �ل�شيا�شة  �أي�شا  ت�شع  خمت�شة  لوز�ر�ت 
للقطاعات �مل�شوؤولة عنها، وهذ� ال ي�شلح على �الإطالق 
وعلى نحو مماثل يف �لهند حيث يقيد �لروتني م�شاريع 
�رشكة  لدى  �ملدير  �شالفي  نيكيل  يقول  �لتحتية  �لبنية 
�إن�شاء �شندوق  �إن  �ر�نكا لبحوث �ال�شتثمار و�لتحليالت 

حكومي رمبا يوفر �شبيال لت�رشيع �لعملية.

شكوك في نجاح تخفيضات اإلنتاج تهبط 
باألسعار العالمية للخام

�ل�شوق عن دالئل تبني  �أ�شعار �لنفط يف �لوقت �لذي تبحث  �نخف�شت 
بلد�ن منتجة يف  �تفقت عليها  �لتي  �الإنتاج  مدى فعالية تخفي�شات 
ت�رشيف  يف  وخارجها  )�أوب��ك(  للبرتول«  �مل�شدرة  �لبلد�ن  »منظمة 
تخمة �ملعرو�ض �لعاملي. وتر�جع خام �لقيا�ض �لعاملي مزيج »برنت« 

51.64 دوالر�ً للربميل. �إىل  0.19 يف �ملئة  �أو  10 �شنتات 
 0.06 �أو  �شنتات  ثالثة  �الأمريكي  �لو�شيط  تك�شا�ض  غرب  خام  ونزل 
�أ�شعار �لنفط كثري�ً يف  48.72 دوالر للربميل. وهبطت  �إىل  يف �ملئة 
�لتي  �الإنتاج  تخفي�شات  �أن  من  خماوف  بفعل  �ملا�شي،  �الأ�شبوع 
�تفقت عليها »�أوبك« ومنتجون خارجها بينهم رو�شيا ال تقل�ض تخمة 

�ملعرو�ض بالوترية �ملتوقعة يف مو�جهة تنامي �الإنتاج �الأمريكي.
�ملتحدة،  �لواليات  يف  �خلام  خمزونات  �أن  ر�شمية  بيانات  و�أظهرت 
�أكرب م�شتهلك للنفط يف �لعامل، �نخف�شت �الأ�شبوع �ملا�شي مع هبوط 
وتر�جعت  متتالية.  �أ�شابيع  ت�شعة  مدى  على  �رتفاعها  بعد  �لو�رد�ت 
خمزونات �خلام 237 �ألف برميل يوميًا يف �الأ�شبوع �ملنتهي يف 10 
�آذ�ر )مار�ض( على عك�ض تقدير�ت �ملحللني �لذين توقعو� زيادة قدرها 
3.7 مليون برميل.وتو�شلت »�أوبك« ومنتجون م�شتقلون بينهم رو�شيا 
 1.8 بنحو  �الإنتاج  خف�ض  على  �ملا�شي  �لعام  تاريخي  �تفاق  �إىل 
مليون برميل يوميًا يف �لن�شف �الأول من 2017. لكن �ملنظمة �أكدت 
كانون  يف  ز�دت  �لعاملية  �لنفط  خمزونات  �أن  �ل�شهري  تقريرها  يف 
خم�ض  متو�شط  فوق  يوميًا  برميل  مليون   278 �إىل  )يناير(  �لثاين 
�شنو�ت.ويف عالمة على �أن جهود »�أوبك« لي�ض لها تاأثري يذكر، ز�دت 
�إبر�م �تفاق �ملنظمة  �آ�شيا ثالثة يف �ملئة منذ  �ل�شحنات �ملتجهة �إىل 
على خف�ض �الإمد�د�ت وبلغ متو�شط �شادر�ت �لنفط �لعر�قية يف �آذ�ر 
3.25 ماليني برميل يوميًا خالل �الأربعة ع�رش يومًا �الأوىل من �ل�شهر، 
 3.27 �لبالغ  )فرب�ير(  �شباط  يف  م�شتو�ها  عن  طفيف  بانخفا�ض 

ماليني برميل يوميًا. لكن �النخفا�ض مل يكن بالقدر �ملتوقع 
باتفاق خف�ض  �لعر�ق  �لتز�م  �شكوكًا يف  يثري  قد  ما  وهو 

�الإنتاج و�أظهر ��شتطالع الآر�ء حمللني يف �ل�شوق ن�رشت 
�تفاق خف�ض  �ىل متديد  �شتحتاج  »�أوبك«  �أن  نتائجه 

�إنتاجها �لنفطي من �أجل �حلفاظ على تعايف �أ�شعار 
�ملنظمة  خ��ارج  �الإنتاج  �نتعا�ض  ظل  يف  �خل��ام 

للتخل�ض  �لر�مية  جهودها  �أثر  يبدد  قد  و�لذي 
بني  من  �شتة  وق��ال  �ملخزونات.  تخمة  من 

»روي��رتز«  وكالة  ��شتطلعت  حمللني   10
�شتمدد  »�أوب��ك«  �أن  ي��رون  �إنهم  �آر�ءه��م 

حزير�ن  بعد  �الإنتاج  تخفي�ض  �تفاق 
)يونيو( �ملقبل، بينما يرى �ثنان �أن 

�ملنظمة لي�شت يف حاجة للتمديد، 
يف حني مل يح�شم �ثنان �آخر�ن 

ر�أَي���ي���ه���م���ا.و�أظ���ه���ر ع��ر���ض 
�لطاقة  ل����وز�رة  تقدميي 

�ل����وز�رة  �أن  �ل��رو���ش��ي��ة 
تتوقع �رتفاع �إجمايل 

�إن���ت���اج �ل��ن��ف��ط يف 
 553 �إىل  رو�شيا 

م���ل���ي���ون ط��ن 
 2018 يف 

�لطاقة  �رشكة  يف  م�شدر  وقال   .2017 يف  مليونًا  ب�548  مقارنة 
�جلز�ئرية �حلكومية »�شوناطر�ك« �إنها تلقت و�رشكة »�إيني« �الإيطالية 
بالطاقة  تعمل  كهرباء  حمطة  لبناء  عاملية  �رشكة   34 من  عرو�شًا 

�ل�شم�شية قدرتها 10 ميغاو�ط يف �رشق �جلز�ئر.
   و قال م�شوؤولون �إن �حلكومة �لقرب�شية �أقرت �أم�ض عقود�ً مع »توتال« 
للبرتول«  »قطر  و  موبيل«  »�ك�شون  و  �الإيطالية  »�يني«  و  �لفرن�شية 
للتنقيب عن �لنفط و�لغاز يف مناطق بحرية جنوبي �جلزيرة. و�أ�شبح 
�لتنقيب يف �رشق �ملتو�شط �أكرث جاذبية منذ �كت�شفت »�يني« حقل ظهر 
�لبحر �ملتو�شط  �أكرب حقل غاز يف  2015 وهو  �لبحري �مل�رشي يف 

ويحتوي على 850 بليون مرت مكعب من �لغاز وفق �لتقدير�ت.
�المتياز�ت  �إن  الكوتريبي�ض  يورجو�ض  �لقرب�شي  �لطاقة  وزير  وقال 
قبالة  تقع  بحرية  مناطق  ثالث  �لتنقيب يف  تغطي حقوق  �لقرب�شية 
و6   5 يف  �شُتوقع  �لعقود  و�إن  �لغربي  و�جلنوبي  �جلنوبي  �ل�شاحل 
ني�شان )�أبريل(. و�شكلت »�يني« و »توتال« �حتاد�ً للتنقيب يف �إحدى 
�ملناطق، يف حني حتالفت »�ك�شون موبيل« و »قطر للبرتول« للتنقيب 
وعر�شت  ثالثة.  قطعة  يف  وحدها  »�يني«  و�شتعمل  �أخرى.  قطعة  يف 

قرب�ض تلك �ملناطق يف جولة ثالثة لرت�شية �لرت�خي�ض.
�أخرى  قطعة  يف  حقوقًا  متلك  �لتي  »توتال«،  �إن  الكوتريبي�ض  وقال 
ح�شلت عليها من جولة تر�خي�ض �شابقة، �شتقوم باحلفر خالل �لعام 
�حلايل يف �لرقعة 11 �لتي تقع مبحاذ�ة ظهر.  وكانت »�يني« �أعلنت 
مع  �تفاق  على  �لنهائية  �للم�شات  و�شعت  �أنها  �ملا�شي  �الأ�شبوع 
 ،11 �لرقعة  يف  �حلقوق  من  �ملئة  يف   50 مبوجبه  ت�شرتي  »توتال« 
�ل�رشكة  �إن  الكوتريبي�ض  وقال  للحقل.  �مل�شغل  »توتال«  تظل  بينما 
�الإيطالية تعتزم �لقيام باحلفر مرتني �لعام �حلايل. و�أ�شاف: »مل يجر 
حتديد �لرقعة على وجه �لدقة، و�شيجري تعيني هذ� بو�شوح �أكرب عرب 
�لبيانات �ل�شيزمية«. وحققت »نوبل �نرجي« �الأمريكية �أول ك�شف غاز 

طبيعي بحري يف قرب�ض عام 2011   

 موسكو – متابعة 

باريس – متابعة 

 صنعاء  ــ متابعة 

برن – متابعة 

  أبو ظبي – متابعة 
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