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حركة األسهم

العاصمة الجزائرية بال مياه لثالثة أيام

توصية بتغريم »أوبر« مليون دوالر

برنامج األغذية العالمي يعلن خطة لليمن 
بـ1.2 بليون دوالر  

  سوق المال السعودي يحقق الزيادة 
األسبوعية الثالثة

  أسعار المساكن تتراجع  
في أبو ظبي

قال��ت �رشك��ة �ملي��اه �جلز�ئري��ة "�س��يال"، �أّن 
عملي��ة توزي��ع �مل��اء �ل�س��الح لل���رشب ببع�ض 
بلدي��ات �لعا�س��مة �ست�س��هد �نقطاع��ا ملدة 72 
�س��اعة، ب�س��بب ت�رشب كبري للمياه مبناطق يف 
�لعا�سمة، ونقلت �سحيفة "�ل�رشوق" �جلز�ئرية، 
�أن منطقة �أوالد هد�ج والية بومرد��ض"، �سهدت 
ت�رشب��ا للمي��اه، و�أن �رشك��ة عزم��ت عل��ى قطع 
�ملياه �بتد�ًء من يوم �الثنني 17 �أبريل 2017 

وحتى يوم �خلمي�ض 20 �أبريل 2017 �جلاري، 
وح�س��ب بيان لل�رشكة، �س��يكون �نقطاع �ملياه 
ب�س��كل ت��ام يف �لي��وم �الأول مل��دة 24 �س��اعة 
يف ع��دة بلدي��ات تابعة للعا�س��مة، من جهتها 
�أكدت �رشكة "�س��يال" للمياه �أنها �س��تعمل على 
توف��ري �ملي��اه يف �ملوؤ�س�س��ات �لعمومي��ة وكذ� 
�مل�ست�سفيات بتخ�س��ي�ض �سهاريج، كما �أكدت 
�ملوؤ�س�سة �تخاذ �لتد�بري �لالزمة كافة لت�سليح 
�لعطب وتزويد �ل�س��كان باملياه يف �أ�رشع وقت 

ممكن .

قالت جلنة �ملر�فق �لعامة يف والية كاليفورنيا 
�إن �رشك��ة »�أوب��ر« لنقل �لركاب تقاع�س��ت مر�ر�ً 
عن وقف �سائقيها يف �لوالية �أو �لتحقيق معهم 
ل��دى �إب��الغ ركاب ع��ن قيادتهم �ل�س��يارة حتت 
تاأث��ري �ملخ��در�ت �أو �لكح��ول و�أو�س��ت بتغرمي 

�ل�رشكة 1.13 مليون دوالر.
ووج��د جهاز حماي��ة �مل�س��تهلك �لتاب��ع للجنة 
�ملر�فق �لعامة يف كاليفورنيا �إن �رشكة »�أوبر« 
خرق��ت �لقو�عد �لت��ي حتكم �ل�س��كاوى �ملتعلقة 
بالقي��ادة حتت تاأثري �ملخ��در�ت �أو �لكحول يف 
151 حالة على مد�ر عام من بني 154 �سكوى 
متت مر�جعتها، ووجد حتقيق �للجنة �إن �ل�رشكة 

قامت بتحقيق مع �ل�س��ائقني يف 21 حالة فقط 
م��ن تلك �حلاالت.   وُيعتقد �إن �لتو�س��ية بتغرمي 
�ل�رشكة ب�س��بب هذه �النته��اكات �ملزعومة هي 
�الإجر�ء �الأول من نوعه �لذي ُيتخذ �س��د �ل�رشكة 
�لتي مقرها �س��ان فر�ن�سي�سكو �أو مناف�سيها منذ 
�إقر�ر هذه �لقو�عد يف 2013 ، و�أ�سارت �لناطقة 
با�سم �ل�رشكة �إيفا برييند �إىل �أن �لتقرير �ملتعلق 
بهذه �ل�سكاوى يرجع �إىل عامني �أو ثالثة �أعو�م 
ما�سية وقالت : »قمنا بتح�سني عملياتنا ب�سكل 
كب��ري منذ ذلك �لوقت ال نت�س��امح مطلقا �إز�ء �أي 
قي��ادة خملة«، م�س��رية �إىل �أن �إر�س��اد�ت »�أوبر« 
تن���ض عل��ى �أن �أي �س��ائق يثبت �أن��ه كان حتت 
تاأث��ري خمدر�ت �أو كحول �أثناء �لقيادة »�س��ُيبعد 

ب�سكل د�ئم« من �ل�رشكة. 

�أعل��ن »برنامج �الأغذي��ة �لعاملي«، �لتابع لالأمم 
�لغذ�ئي��ة  عمليات��ه  تو�س��يع  عزم��ه  �ملتح��دة، 
�لطارئ��ة يف �ليم��ن، لتق��دمي م�س��اعد�ت غذ�ئية 
لنح��و 9 مالي��ني �س��خ�ض يحتاجون يف �س��كل 
عاجل �إىل �مل�س��اعد�ت �لغذ�ئي��ة، يف و�حدة من 
�أ�س��و�أ �الأزم��ات �لغذ�ئية يف �لع��امل. وتبلغ كلفة 
�لعملية �لطارئة �جلديدة �لتي ت�س��تمّر �سنة نحو 
1.2 بلي��ون دوالر، وت�س��مح للربنام��ج بزيادة 
�مل�ساعد�ت تدريجًا لتوفري �لغذ�ء ب�سفة �سهرية 
جلميع �الأ�س��خا�ض �لذين يعان��ون �نعد�م �الأمن 
�لغذ�ئي �ل�س��ديد يف �ليمن. وقال ممّثل �لربنامج 
�ملدير �لقطري يف �ليمن �س��تيفن �أندر�س��ون يف 
بيان �س��حايف: »جناح هذه �لعملية يعتمد على 
تو�ف��ر �مل��و�رد �لكافي��ة م��ن �ملانحني ب�س��فة 
عاجل��ة«، موؤك��د�ً �أن »�لو�س��ع يف �ليمن يقرتب 
م��ن نقطة �النهي��ار مع وج��ود م�س��تويات غري 
م�س��بوقة م��ن �جل��وع و�نع��د�م �الأم��ن �لغذ�ئي، 
ومل يع��د باإم��كان �ملالي��ني م��ن �لنا���ض �لبقاء 
عل��ى قي��د �حلي��اة م��ن دون م�س��اعد�ت غذ�ئية 
عاجلة«. و�أ�س��اف: »نحن يف �س��باق مع �لزمن 
الإنق��اذ �الأرو�ح وملن��ع حدوث جماعة و�س��يكة 

على نطاق و��س��ع يف �لبلد. ولكننا �الآن بحاجة 
�لقي��ام بذل��ك«   �أج��ل  �إىل �مل��و�رد م��ن  ما�س��ة 
وته��دف �خلط��ة �جلديدة �إىل �ل�س��ماح للربنامج 
بتقدمي م�س��اعد�ت غذ�ئية �سهرية �إىل نحو �سبعة 
ماليني �سخ�ض م�س��ّنفني يعانون �نعد�م �الأمن 
�لغذ�ئي �ل�س��ديد، �إ�سافة �إىل �لدعم �لغذ�ئي ملنع 
�س��وء �لتغذية �أو عالجه ل��دى 2.2 مليون طفل، 
كم��ا �س��يقدم �لربنام��ج للمر�س��عات و�حلو�مل 
�س��ة لتح�س��ني �لتغذي��ة. وخ��الل  �أغذي��ة متخ�سّ
ني�س��ان )�أبري��ل( و�أيار )ماي��و(، و�إىل �أن يتمّكن 
�لربنامج م��ن تاأم��ني �الأمو�ل �لت��ي يحتاجها، 
�س��يعطي �الأولوي��ة �إىل 6.7 مليون �س��خ�ض يف 
�حل�س��ول عل��ى �مل�س��اعد�ت �لغذ�ئي��ة �لعاجلة. 
و�سيح�س��ل نحو 2.5 مليون �سخ�ض منهم على 
حزمة غذ�ئية لتفادي حدوث جماعة، خ�سو�سًا 
يف �ملحافظ��ات �الأكرث ت�رّشر�ً من �نعد�م �الأمن 
�لغذ�ئي و�ملعّر�سة خلطر �النزالق �إىل �ملجاعة. 
و�سي�س��مل ذل��ك ح�س�س��ًا غذ�ئية كامل��ة تغطي 
100 يف �ملئة �حلاجات �لغذ�ئية لكل فرد من 
�أف��ر�د كل �أ���رشة مل��دة �س��هر، �إ�س��افة �إىل �لدعم 
�لتغذوي لالأطفال و�لن�س��اء �لذين يعانون �س��وء 
�لتغذي��ة. وهذه �مل��ّرة �الأوىل �لت��ي يتمّكن فيها 

�لربنامج من توفري �سلة غذ�ئية كاملة.

�ملالية  »�ل�سوق  ل�  �لعام  �مل��وؤ���رش  حافظ 
 7 ف��وق  م�ستو�ه  على  )ت���د�ول(  �ل�سعودية« 
�آالف نقطة خالل 7 جل�سات متتالية، على �لرغم 
يف  للتد�ول  �ملتاحة  �ل�سيولة  متو�سط  تقل�ض  من 
�جلل�سة �إىل نحو 3 باليني ريال )800 مليون دوالر(. 
وكان �ملوؤ�رش �أنهى جل�سات �الأ�سبوع مرتفعًا 0.02 يف 
�ملئة، �أي 1.35 نقطة، عند 7076.92 نقطة، يف مقابل 
7075.57 نقطة �الأ�سبوع �ملا�سي، لتتقل�ض خ�سائره منذ 
ومن  �ملئة.  يف   1.85 ن�سبتها  نقطة،   134 �إىل  �ل�سنة  مطلع 
�أ�سل 171 �رشكة جرى تد�ول �أ�سهمها، �رتفعت �أ�سعار �أ�سهم 70 
�رشكة، بينما تر�جعت �أ�سهم 101 �رشكة، لترت�جع �لقيمة �ل�سوقية 
دوالر(،  بليون   443( ريال  تريليون   1.662 �إىل  �ملدرجة  لالأ�سهم 
تر�جع  ذلك مع  وتر�فق  �ملئة.  0.07 يف  �و  ريال،  بليون   11 بخ�سارة 
حمدود يف �ل�سيولة �ملتد�ولة بلغ 0.30 يف �ملئة، بعد تد�ول 701 مليون 
�سهم يف 442 �ألف �سفقة. وتر�جعت موؤ�رش�ت 11 قطاعًا يف �ل�سوق، �أبرزها 
موؤ�رش جتزئة �ل�سلع �لكمالية �لذي هبط 3.60 يف �ملئة، بينما �رتفعت موؤ�رش�ت 
�لثاين  لالأ�سبوع  متد�ولة  �سيولة  �أكرب  »�سابك«  �سهم  وحقق  �أخرى.  قطاعات   9
�ل�سوق،  �ل�سيولة �ملتد�ولة يف  10 يف �ملئة من  1.51 بليون ريال، �سكلت  بلغت 

1.04 �إىل  �إىل  2.2 يف �ملئة، هبطت ب�سعره  15 مليون �سهم، ن�سبتها  بعد تد�ول 
ب�102  �ملتد�ولة  �لكمية  �ل�سد�رة جلهة  »�الإمناء« يف  �سهم  ريال. وجاء   99.83
قيمتها  وبلغت  �ملتد�ولة،  �لكمية  �إجمايل  من  �ملئة  يف   15 ن�سبتها  �سهم،  مليون 
1.49 مليون ريال، �أو 9.95 يف �ملئة، تر�جع �سعره خاللها 2.46 يف �ملئة �إىل 
14.66 ريال. و�حتل �سهم »نادك« �ملركز �لثالث جلهة �ل�سيولة �ملتد�ولة ب�619 
مليون ريال، ن�سبتها 4 يف �ملئة من �سيولة �ل�سوق، بعد تد�ول 18.3 مليون �سهم، 

�أو 2.63 يف �ملئة، تر�جع �سعره خاللها 2.09 يف �ملئة �إىل 33.24 ريال.
�ملئة  يف   13.60 �رتفاعه  بعد  �لر�بحة  �الأ�سهم  قائمة   « »�الأهلية  �سهم  وت�سدر 
�ل�سعودية«  »زي��ن  �سهم  تاله  �سهم،  مليون   14 ت��د�ول  عقب  ري��ال،   13.87 �إىل 
�ل�سعودي«  »�الإ�سمنت  �سهم  و�سجل  ري��االت.   10 �إىل  �ملئة  يف   11.73 �ملرتفع 
ريال   51.25 �إىل  �سعره  ليرت�جع  �ملئة،  يف   13.59 ون�سبتها  �الأكرب  �خل�سارة 
8.97 يف  �ل�رشقية« �ملرت�جع  »�إ�سمنت  1.92 مليون �سهم، تاله �سهم  بعد تد�ول 
�ملئة �إىل 27.60 ريال. �إىل ذلك، �أكملت »�ل�رشكة �ل�سعودية لل�سناعات �الأ�سا�سية« 
)�سابك( �الأعمال �مليكانيكية ملجمع »ميثيل ميثا كريلت منومر« و »بويل ميثيل 
�إ�سابة  دون  من  عمل  �ساعة  مليون   20 ت�سجيل  منه  نتج  بنجاح،  ميثاكريليت« 
كل  يف  و�ل�سالمة  باالأمن  و�الهتمام  �مل�ستد�مة  �لعمل  ثقافة  يوؤكد  ما  مقعدة، 
مر�حل �مل�رشوع، مع �الحتفاظ باجلودة �لنوعية و�لتنفيذ يف �لوقت �ملحدد. يذكر 
�لعام  �لثاين من  �لربع  �سيكون خالل  للم�رشوعني  �ملتوقع  �لتجريبي  �لت�سغيل  �أن 
�حلايل وملدة 6 �أ�سهر تقريبًا، على �أن يبد�أ بعدها �لت�سغيل �لتجاري، يف حني يبد�أ 

�الأثر �ملايل بعد ذلك.

تر�جع متو�س��ط �أ�س��عار �ل�س��قق يف �أبو ظبي بن�س��بة و�حد يف �ملئة، و�لفياّلت 
بن�س��بة 9 يف �ملئة يف �لربع �الأول من �ل�س��نة، مع توقع »م�ساهمة �ملعرو�ض 
�جلدي��د يف �ل�س��وق يف مزي��د من �ل�س��غط على �الأ�س��عار«.  �إذ توقع��ت تقارير 
ل���رشكات عامل��ة يف قط��اع �خلدم��ات �لعقارية، ت�س��ليم 4 �آالف �س��قة وفياّل 
�إ�س��افية يف �أب��و ظب��ي بحلول نهاية �ل�س��نة، ورج��ح �ملدي��ر �الإقليمي رئي�ض 
ق�س��م �لتقومي��ات و�ال�ست�س��ار�ت يف �رشك��ة »ت�سي�س��رتتن�ض« �ل�رشق �الأو�س��ط 
روب��ن تيه، يف تقرير لل�رشكة حول �لقط��اع �لعقاري يف �أبو ظبي، »�نخفا�ض 
�أ�س��عار �ملبيعات ب�س��كل �أكرب، الحظ �أن »�جتاه �ل�سكان نحو تقلي�ض �مل�ساحة 
�أو �النتقال �إىل مناطق �أ�س��عارها معقولة �سي�س��تمر حتى عام 2018، عندما 

�ستوؤدي �لزيادة �ملتوقعة يف �الإنفاق �حلكومي �إىل حت�سني معنويات �ل�سوق
و�أف��اد �لتقرير ب��اأن �أ�س��عار �لفياّلت »تدّنت بن�س��بة 9 يف �ملئة يف �ملتو�س��ط 
يف �الأ�س��هر �لثالثة �الأوىل من �ل�سنة، و�س��هدت مناطق �لغدير و�لريف ومدينة 
خليف��ة �أعل��ى معدالت �نخفا���ض لت�س��ل �إىل 915 درهمًا للق��دم �ملربعة يف 
�لغدي��ر، و877 درهم��ًا للق��دم �ملربع��ة يف �لريف، و747 درهم��ًا يف مدينة 
خليف��ة، يف ح��ني �س��جلت �الأ�س��عار يف حد�ئق �لر�ح��ة »هبوطًا ن�س��بته 6 يف 
�ملئة، و�أ�س��عار �ل�س��قق يف �ملتو�س��ط و�حد�ً يف �ملئة، و�أو�س��حت رئي�س��ة ق�سم 
�ال�ست�س��ار�ت و�لبح��وث يف �رشك��ة »ت�سي�س��رتتن�ض« �ل���رشق �الأو�س��ط �إيفان��ا 

غازيفود� فو�سينيك، �أن �أرقام مبيعات �لوحد�ت �ل�سكنية .

 الطاقة المتجددة تنتعش في دول المنطقة 

بد�أت م�ساريع �لطاقة �ملتجددة يف دول �ملنطقة تتو�سع، 
لكن تقدير مردودها لن يظهر �إال بعد بدء تطبيقها فعليًا 
بني  متد�خلة  �لعالقة  �ستبقى  بينما  جدو�ها.  وتقومي 
عن  �لنظر  ب�رشف  قائمة،  �ملختلفة  �لطاقة  م�سادر 

ظروف �ل�سوق وتطور�ت قوى �لعر�ض و�لطلب.
تقريرها  يف  �الإمار�تية  �لهالل«  »نفط  �رشكة  ولفتت 
�الأ�سبوعي، �لنظر �إىل �أن »�رتفاع جدوى م�ساريع �لطاقة 
م�ستوى  على  �ملبا�رش  بتاأثريها  �ستحافظ  �ملتجددة 
�ستحتفظ  حني  يف  �لظروف«.  �أح�سن  يف  �ملحلي  �لطلب 
�أعلى،  ��ستثمارية  »جدوى  ب�  �لتقليدية  �لطاقة  م�سادر 
لكونها تتنا�سب مع قيمة �ال�ستثمار �لق�سري و�ملتو�سط 
يف  �خلارجية  �الأ�سو�ق  ال�ستهد�ف  ت�سلح  �لتي  �الأج��ل، 
�لدول  على  �أن  �لتقرير  ور�أى  �القت�سادية   �حلاالت  كل 

»�لرتكيز حاليًا على �مل�ساريع �لعاملة على رفع كفاءة 
خالل  من  و�خلارجي،  �لد�خلي  �مل�ستويني  على  �لطلب 
على  �العتماد  خاللها  من  يزد�د  �لتي  �لو�سائل  تطوير 
�لطاقة �ملتجددة يف �لقطاعات �القت�سادية �لرئي�سية«. 
وتو�سيع  �ملتجددة  �لطاقة  م�ساريع  تطوير  �أن  وع��ّد 
وجدو�ها  جاذبيتها  على  »�سيحافظان  ��ستخد�ماتها 
للنفط و�لغاز و�لبلد�ن غري �ملنتجة،  �لدول �ملنتجة  يف 
�إذ يتطلع قطاع �لطاقة فيها �إىل حتقيق �أهد�فه �لتنموية 
�ال�ستثمار�ت  جل��ذب  �مل���دى،  �لبعيدة  و��ستثمار�ته 
�إذ  �الإن��ت��اج«.  يف  �خلا�ض  �لقطاع  و�إ����رش�ك  �الأجنبية 
�ل�سابقة »�رشورة م�ساركته يف تطوير  �لتجارب  �أثبتت 
»دالالت  �إىل  �لبيانات  وت�سري   ، �القت�سادية  �لقطاعات 
و�خلارجيني  �ملحليني  �مل�ستثمرين  رغبة  على  �إيجابية 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  �إن��ت��اج  بتفا�سيل  �الن��خ��ر�ط  يف 
�خلرب�ت  من  مزيد  جذب  �إمكان  �أ�سبح  �إذ  و�لنظيفة، 

تنامي  مع  وحت��دي��د�ً  للتحقيق،  قاباًل  و�ال�ستثمار�ت 
�لقطاع �خلا�ض يف تنويع م�سادر �لطاقة وتعزيز  دور 
�الإنتاج من �لطاقة �ملتجددة  و�أ�سارت »نفط �لهالل« �إىل 
�إنتاج  تطوير  »ت�ستهدف  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �أن 
بحلول  ميغاو�ط   3500 �إىل  و�سواًل  �ملتجددة  �لطاقة 
�لوقود  ��ستخد�م  توفري  خطط  يدعم  ما   ،2024 عام 
�ل�سائل وي�سكل خطوة مهمة يف م�سار تنويع �مل�سادر«.

�ملنطقة  دول  ��ستفادة  »���رشورة  �ىل  �لتقرير  وخُل�ض 
�الأمثل،  �ل�سكل  يف  و��ستغاللها  �ملوؤ�تية  �لظروف  من 
�لدخول  يف  �مل�ستثمرين  رغبة  تعك�ض  �ملوؤ�رش�ت  الأن 
�لبحث  »���رشورة  يغفل  ومل  و�ال�ستثمار«.  و�مل�ساركة 
مع  تتنا�سب  �لتي  �ال�ستثمارية  �الأدو�ت  تطوير  يف 
و�أجانب،  حمليني  وموؤ�س�سات  �أفر�د�ً  �مل�ستثمرين  فئات 
ل�سمان �لو�سول �إىل �أعلى م�ستويات �لكفاءة يف �لتنفيذ 
تنعك�ض  �إيجابية  نتائج  �إىل  ذلك  و�سيوؤدي  و�ال�ستثمار، 

على قطاع �لطاقة حتديد�ً و�ملناخ �ال�ستثماري عمومًا«.
�لرئي�ض  ك�سف  و�لغاز،  �لنفط  قطاع  يف  �الأح��د�ث  وعن 
و�رد،  �أمل���ان  باتريك  غ��از«  »د�ن���ة  ل�رشكة  �لتنفيذي 
م�رش  حكومتي  على  �ل�رشكة  م�ستحقات  قيمة  ع��ن 
�ملتوجبة  قيمتها  مقدر�ً  �سد�دها،  و�آلية  وكرد�ستان 
على حكومة كرد�ستان بنحو 713 مليون دوالر، وعلى 
�حلكومة �مل�رشية بنحو 265 مليون دوالر نهاية عام 
بليون دوالر«.  �إىل نحو  �أن �ملجموع ي�سل  �أي   ،2016
�آلية جيدة مع كرد�ستان لبدء  �التفاق »على  �إىل  و�أ�سار 
�مل�ستحقات  من  دوالر  مليون   100 �الأقل  يف  حت�سيل 
على  �لديون  قيمة  تقارب  �إذ  و�لتنا�سب،  �لن�سبة  مببد�أ 
حني  يف  وغريها«.  غاز  لد�نة  دوالر،  بليوين  �حلكومة 
يف  �ملحلية  لل�سوق  منتجات  »ب��ي��ع  �ل�����رشك��ة  ب���د�أت 
كرد�ستان ما �سكل دخاًل �إ�سافيًا، وح�سلت عام 2016 
ح�سلت  حني  يف  دوالر«.  مليون   100 من  �أك��رث  على 

من  دوالر  مليون   80 من  �أقل  »على  م�رش  يف  �ل�رشكة 
معدل  �أن  �أي  دوالر،  مليون   123 بقيمة  فو�تري  �أ�سل 
عام  �ملئة  يف   64 يتجاوز  مل  �لفو�تري  �إىل  �لتح�سيل 
وز�رة  �أعلنت  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  يف   .»2016
�لطاقة �ل�سعودية »تاأّهل عدد من �ل�رشكات للدخول يف 
مناف�سة على م�رشوعني للطاقة �ل�سم�سية و�لرياح، �سمن 
�ملرحلة �الأوىل من �لربنامج �لوطني للطاقة �ملتجددة«. 
و�أ�سارت �إىل »قائمة ت�سم 27 �رشكة ملناق�سة م�رشوع 
�رشكة  و24  ميغاو�ت   300 بقدرة  �ل�سم�سية  �لطاقة 
ملناق�سة م�رشوع طاقة �لرياح بقدرة 400 ميغاو�ت«. 
�لطاقة  م�ساريع  من  �لتالية  �ملرحلة  �ل��وز�رة  و�ستعلن 
، وناق�ست  �ملتجددة خالل موؤمتر يف �لريا�ض يبد�أ غد�ً 
يف  بخا�سة  فر�سًا  عاملية  نفط  �رشكات  مع  �ل�سعودية 
م�ساريع غاز يف �ململكة وخارجها، يف �إطار م�ساعيها 
لتنويع �ال�ستثمار�ت قبل �إدر�ج �رشكة �لطاقة �حلكومية 

�ل�سعوديني  �أن �مل�سوؤولني  »�أر�مكو«. و�أو�سحت م�سادر 
»بي  بينها  �رشكات  مع  ��ستثمارية  فر�ض  يف  بحثو� 
بي« و »�سيفرون« للم�ساهمة يف تطوير �حتياطاتها من 
�لد�خل.  يف  �لطاقة  على  �لطلب  يزدهر  وقت  يف  �لغاز، 
�أي�سًا �ال�ستثمار يف م�ساريع غاز يف  وتدر�ض »�أر�مكو« 
�أعلن  �لكويت،  يف  �الإيطالية.  »�إيني«  مع  منها  �خلارج 
�تفاق  توقيع  �مل���رزوق،  ع�سام  �لكويتي  �لنفط  وزي��ر 
ُعمان، وُوقع  �سلطنة  �لدقم مع  �ل�رش�كة الإن�ساء م�سفاة 
»�لبرتول  �رشكتي  بني  �الأ�سهم  و���رش�ء  �ل�رش�كة  �تفاقا 
�النتباه  ولفت  �لُعمانية«.  »�لنفط  و  �لعاملية  �لكويتية« 
�إىل �أن طاقة �مل�سفاة �لتكريرية »تبلغ 230 �ألف برميل 
ُعمان  �سلطنة  جنوبي  �لدقم  منطقة  يف  وتقع  يوميًا، 
وتطل على بحر �لعرب«. و�أعلنت �رشكة »قطر للبرتول« 
بدء �أعمال �حلفر للتنقيب عن �لنفط و�لغاز مع »�إك�سون 

موبيل« قبالة �ل�ساحل �جلنوبي لقرب�ض عام 2018.

فاو تعتمد معايير جديدة لجعل تجارة النباتات 
والبذور أكثر أمانًا

�عتمدت »هيئة تد�بري �ل�سحة �لنباتية« �مل�رشفة على �سحة �لنباتات 
و�لبذور  �لنباتات  يف  �لدولية  �لتجارة  جتعل  جديدة،  عاملية  معايري 
حلمايتها،  مهمة  خطوة  يف  مربحة،  كونها  جانب  �إىل  �أم��ان��ًا  �أك��رث 
�لكورية  �إن�سون  �أعمالها يف مدينة  �لتي �ختتمت  �ل�12  خالل دورتها 

�جلنوبية.
ولفتت منظمة �الأغذية و�لزر�عة �لعاملية )فاو( يف بيان، �لنظر �إىل �أن 
و�لزر�عية  �لغذ�ئية  �ملنتجات  »ُتنقل  �لعوملة،  حتكمه  �لذي  �لعامل  يف 
�أكرث  ل�سحن  �ل�سنة،  طيلة  �آخر  �إىل  ميناء  من  �ل�سفن  وتبحر  با�ستمر�ر 
من 500 مليون حاوية فوالذية كبرية مليئة بكل �أنو�ع �لب�سائع من 
�أن هذه �ل�سحنات »حتمل معها  �إىل  �أ�سارت  �أنحاء �لعامل و�إليها«. لكن 
�إىل  و�سولها  ملجرد  �ملحا�سيل  تدمر  �أن  ميكن  زر�عية  �آفات  �أحيانًا 
�الأفريقية  )�حللزونات(  و�لقو�قع  �لغجري  �لعث  بينها  ومن  �ل�ساطئ، 
»�لنمو  �حلالة  هذه  تعقيد  من  ويزيد  �الأرجنتيني«.  و�لنمل  �لكبرية 
�ل�رشيع يف �لتجارة �لزر�عية عرب �الأ�سو�ق �الإلكرتونية، ما يجعل �سعبًا 
�سغرية،  �أو  كانت  كبرية  �ل�سحنات،  كل  تكون  �أن  �سمان  �لدول  على 

خالية من �حل�رش�ت و�الأمر��ض .
�إذ  ور�أت »فاو« �أن »ما يثري �لقلق هو خطر �نتقال �الآفات مع �لبذور، 
مثل  لال�ستهالك  �ملخ�س�سة  �الأخ��رى  �لزر�عية  �ملنتجات  عك�ض  على 
�لقمح و�ل�سعري و�لعد�ض، ت�سكل �لبذور م�سدر قلق �أكرب نظر�ً �إىل كونها 
خم�س�سة للزر�عة، ما يعني �أن ثمة خطر�ً كبري�ً من ��ستيطان �أية �آفات 

حممولة و�نت�سارها بعد زر�عة هذه �حلبوب .
�لبذور  الإنتاج  خا�سة  بر�مج  غالبًا  تعتمد  �ل�رشكات  �أن  و�أو�سحت 

حم�سول  من  �أكرث  �إنتاج  من  تتمكن  حتى  كثرية،  بلد�ن  يف 
و�حد يف كل مو�سم. ثم ُت�سحن هذه �لبذور �إىل �أنحاء �لعامل 

بيعها  قبل  وتعبئتها  و�ختبارها  ومعاجلتها  لتنظيفها 
و�سحنها مرة �أخرى، و�أحيانًا بعد تخزينها ملدد طويلة. 

وجهتها  كثرية،  �أحيان  يف  معروفة  تكون  ال  كما 
�الأخرية وقت ت�سديرها من بلد �ملن�ساأ 

و�أكدت �ملنظمة يف بيانها، �أن » باقرت�ح معيار 
موحد لتقومي �الأخطار و�ختبار �لبذور، �سيكون 

مع  �لدول  تعامل  طرق  بني  �لتوفيق  ممكنًا 
ثم  ومن  �لدولية،  �لبذور  جتارة  تعقيد�ت 

قيمتها  �مل��ق��درة  �لتجارة  ه��ذه  تي�سري 
مع  �سنويًا،  دوالر  بليون   12 بنحو 

�ل�سحنات  هذه  �إ���رش�ر  عدم  �سمان 
�لعامل  ل�سكان  �ل��غ��ذ�ء  ب��اإم��د�د�ت 

�لذين يزد�د عددهم«
وقال م�ساعد �ملدير �لعام يف 

�الإقليمي  وممثلها  »ف���او« 
و�ملحيط  �آ�سيا  منطقة  يف 

�ل���ه���ادئ ك��ون��ده��ايف 
»�ستكون  كاديري�سان، 

�ملتخذة  �ل��ق��ر�ر�ت 
لتعزيز  �رشورية 

�مل��و�رد  حماية 

ميكن  »ال  و�أ�ساف:  للحياة«.  �أ�سا�سًا  تعد  و�لتي  �لعامل،  يف  �لنباتية 
حتقيق روؤية �ملنظمة يف �لق�ساء على �جلوع يف �لعامل، �سوى بوجود 

نباتات �سليمة خالية من �الآفات« 
ونظرت هيئة تد�بري �ل�سحة �لنباتية يف �ملبادئ �لتوجيهية �خلا�سة 
من  �الآف��ات  منع  يف  ت�ساهم  عالجات  جانب  �إىل  �ال�ستري�د،  بتنظيم 
�لتغلغل يف مو�د �لتعبئة �خل�سبية، وكذلك طرق منع ذباب �لفاكهة من 

مهاجمة ثمار �حلم�سيات.
عام  باإعالن  �قرت�حها،  على  �ملو�فقة  على  للح�سول  �لهيئة  وت�سعى 
منظمة  جمل�ض  و�ف��ق  بعدما  �لنباتات،  ل�سحة  دولية  �سنة   2020
�لدولية ل�سحة  �ل�سنة  �الأغذية و�لزر�عة على م�رشوع قر�ر »2020 - 

�لنباتات«.
يف  �لعاملي  �الأغذية  برنامج  ن�ساطات  على  مطلعة  م�سادر  �أعلنت 
نيجرييا، �أن متويل �لربنامج �ملرتبط بتوفري �لغذ�ء ملاليني �ملت�رشرين 
خالل  ينفد  قد  �الأفريقي،  �لبلد  يف  �ملجاعة  �سفا  على  يعي�سون  �لذين 
ب�سعة �أ�سابيع، ما ي�سلط �ل�سوء على و�حدة من �أكرب �الأزمات �الإن�سانية 
يف �لعامل. وي�سري �لربنامج �ىل �أن نحو 4.7 مليون �سخ�ض، �لكثري منهم 
�ملت�سددة،  �الإ�سالمية  حر�م«  »بوكو  جماعة  مع  �ل�رش�ع  من  الجئون 
�حلياة.  قيد  على  �لبقاء  ميكنهم  حتى  غذ�ئية  ح�س�ض  �ىل  يحتاجون 
ي�ستطيعون  �إنهم ال  �لنازحني  يعي�سون يف خيام  ويقول كثريون ممن 
�حل�سول على ما يكفيهم من طعام. و�أ�سار م�سدر طلب عدم ن�رش ��سمه، 
�إذ�  )مايو(  �أيار   18 بحلول  تنفد  قد  حاليًا  �ملتو�فرة  »�الأمو�ل  �أن  �ىل 
مل يخف�سو� ح�س�ض �لغذ�ء«. لكنه �أ�ساف �أن �لربنامج »متاأكد بدرجة 
معقولة« من �أنه �سيح�سل على �لتمويل �لكايف لال�ستمر�ر حتى �أو�خر 

حزير�ن )يونيو(.
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