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حركة األسهم

اآلالف يحتجون في موسكو على خطط إعادة التسكين 

أمازون تفتتح أحدث متاجرها غير اإللكترونية 
لبيع الكتب في الواليات المتحدة

اليابان تدعم قطاع المياه األردني بـ22 مليون دوالر

إنجاز 80 في المئة من البرنامج النووي السلمي 
في اإلمارات 

السعودية تحتل الصدارة 
في صناعة الورق 

احت��ج اآالف م��ن �سك��ان العا�سم��ة الرو�سي��ة 
مو�سك��و يف جن��وب غ��رب املدينة،على خطط 
احلكوم��ة الإع��ادة ت�سكني مالي��ني املواطنني 
الذي��ن يعي�س��ون يف مب��ان �سكني��ة متوا�سعة 
تع��ود اىل احلقب��ة ال�سوفييتي��ة، لك��ن اأع��داد 
املحتج��ني تراجع��ت مقارن��ة باحتجاج��ات 

�سابقة 
وقال��ت وكال��ة روي��رز اإن نحو خم�س��ة اآالف 
�سخ���ص �سارك��وا يف اأحدث احتج��اج مقارنة 
مب��ا قدرهم منظم��ون بنح��و 60 األف �سخ�ص 

يف احتجاج نظم يوم 14 مايو 

اآالف  وق��درت ال�رشط��ة الع��دد عن��د ثماني��ة 
�سخ�ص لكن ه��ذا التقدير �سم��ل منطقة اأ�سغر 
يف امل�ساح��ة . ويت�سم��ن م���رشوع القان��ون 
خطط��ا لنقل بع���ص �سكان مو�سك��و اإىل �سقق 
�سكنية حديثة لكن هذا امل�رشوع اأثار خماوف 
ب�س��اأن حق��وق امللكي��ة، وذل��ك بعد ع��ام من 
اأ�سح��اب  غ�س��ب  املدين��ة  �سلط��ات  اإ�سع��ال 
االأن�سطة التجارية ال�سغ��رة بهدم العديد من 
االأك�س��اك. وي�سع��ر �سكان مو�سك��و بالقلق من 
مكان وجودة الوحدات ال�سكنية اجلديدة وقلة 
اخلدم��ات والبنية التحتية، كم��ا يخ�سون من 
التاأثر ال�سلبي للتطوير على الوجه التاريخي 

للعا�سمة. 

بات��ت �رشكة اأم��ازون، بعد م��رور ثالثة عقود 
على اإن�سائه��ا، هي املهمني على عامل الت�سوق 

االإلكروين
لبي��ع  ال�ساب��ع  متجره��ا  ال�رشك��ة  وافتتح��ت 
الكت��ب يف الواليات املتحدة مبدينة نيويورك، 
لتجذب اأعدادا من املارة وال�سياح واملت�سوقني 
املخل�س��ني الذي��ن ا�ستمتعوا بتجرب��ة الت�سوق 

من اأمازون بعيدا عن االنرنت
وتق��ول اأمان��دا مارتيني��ز )25 عام��ا( الت��ي 
و�سل��ت قب��ل افتت��اح املتج��ر وخرج��ت من��ه 
ومعه��ا رواي��ة للكات��ب واملخ��رج االأمرك��ي 
ج��ي ج��ي اأبرام��ز لق��د جعل��ت اأم��ازون االأمر 
اأك��ر �سهول��ة ،  اإن��ه )املتج��ر( مت��اح بالفع��ل 
عل��ى االإنرن��ت لكن م��ن املمتع الذه��اب اإليه 

والتجول داخله
اأول  اأم��ازون  افتتح��ت   ،2015 ع��ام  ويف 

متاجره��ا غ��ر االلكروني��ة لبي��ع الكتب يف 
مدينة �سياتل بوالية وا�سنطن. وتعتزم ال�رشكة 
بحلول نهاية العام اجلاري امتالك 13 متجرا 
يف الوالي��ات املتح��دة. وقد تو�سع��ت ال�رشكة 
داخ��ل اجلامعات، كم��ا تخو�ص جتربة متاجر 

البقالة.
ويقول تونا اأموبي، املحلل املايل يف موؤ�س�سة 
"�سي اإف اآر اإيه" لالأبحاث، اإن البيع بالتجزئة 
يف متاجر تقليدية ال يزال يحتل ن�سبة �سئيلة 

من جتارة اأمازون.
لكن حتى على ه��ذا النطاق ال�سيق، كما يقول 
التقليدي��ة ببع���ص  اأموب��ي، تتمت��ع املتاج��ر 
املزاي��ا، مث��ل تعزيز وع��ي العم��الء بالعالمة 

التجاربة، وعر�ص خدمات اأمازون برامي.
ويدف��ع م�سرك��و اأمازون ب��رامي �سع��ر املنتج 
املح��دد عل��ى االإنرن��ت ح��ني ي�س��رون م��ن 
املتج��ر التقلي��دي، بينما يتعني عل��ى العمالء 

االآخرين دفع �سعر الكتاب الفعلي

قدم��ت احلكوم��ة الياباني��ة منح��ة اإ�سافي��ة 
للحكوم��ة االأردنية بقيمة نح��و 21.6 مليون 
دوالر، لدعم املرحلة الثانية من م�رشوع رفع 
كف��اءة قط��اع املي��اه يف حمافظ��ات ال�سمال 

امل�ست�سيفة لالجئني 
ووقع��ت وزارة التخطي��ط والتع��اون ال��دويل 
واحلكوم��ة الياباني��ة اتفاق��ًا تق��دم مبوجبها 
»الوكالة اليابانية للتعاون الدويل« )جايكا( 
هذه املنحة التي يديرها مكتب االأمم املتحدة 
الإدارة امل�ساريع. وقع االتفاق وزير التخطيط 
وع��ن  فاخ��وري،  عم��اد  ال��دويل  والتع��اون 
احلكومة اليابانية ال�سفر يف عّمان جيوت�سي 
�ساكوراي، وعن الوكالة ت�سوتوما كوبايا�سي، 

وعن مكتب »UNOPS« بانا كالوتي.
واأو�س��ح فاخ��وري اأن »املنح��ة �ست�ساهم يف 
يف  ودعمه��ا  احلكومي��ة  اخلدم��ات  حت�س��ني 
القطاع��ات ذات االأولوية للمجتمعات املحلية 
امل�سيف��ة لالجئ��ني ال�سوريني . واأك��د ال�سفر 
الياب��اين  ا�ستم��رار حكومت��ه توف��ر برام��ج 
الدع��م املالية والفنية ل��الأردن يف الكثر من 
املج��االت ذات االهتمام امل�سرك، ما ي�ساهم 
يف تطوير العالق��ات بني البلدين ال�سديقني ، 
م�سراً اإىل اأن تنفيذ مثل هذه الربامج �سي�ساهم 
حتمًا يف تعزيز ه��ذه العالقات«، واأ�ساف اأن 
»الياب��ان تدع��م اجلهود الت��ي ينفذها االأردن 
حالي��ًا يف جم��ال االإ�سالح��ات االقت�سادي��ة 
وال�سيا�سية«، م�سيداً به ك� »اأمنوذج ُيحتذى به 

يف املنطقة يف هذا املجال. 

اأعلنت موؤ�س�سة »االإمارات للطاقة النووية« 
و�سول �سحنات الوقود النووي االأوىل الالزم 
لت�سغي��ل حمط��ات امل���رشوع الن��ووي ال�سلم��ي 
الظف��رة يف  ُتبن��ى يف منطق��ة  الت��ي  االإمارات��ي 
اأبوظب��ي. واأ�س��ارت اإىل  تخزين ال�سحن��ة ب�سكل اآمن 
يف املوقع، اإىل حني اإ�سدار »الهيئة االحتادية للرقابة 
النووي��ة رخ�س��ة ت�سغي��ل املحطت��ني االأوىل والثانية، ما 
ميه��د لب��دء العملي��ات الت�سغيلي��ة واإنتاج طاق��ة كهربائية 

منخف�سة االنبعاثات الكربونية لدعم النمو يف االإمارات 
ويتك��ون الربنامج النووي االإمارات��ي ال�سلمي من اأربع حمطات 
تنفذها ال�رشكة الكورية للطاقة الكهربائية« )كيبكو( بقيمة 89.8 

بليون درهم )24.4 بليون دوالر(.
وتوؤم��ن مفاعالت الطاق��ة املتقدمة االأربعة يف حمط��ة براكة نحو ربع 
حاج��ة االإم��ارات م��ن الكهرباء. وب��داأت االأعم��ال االإن�سائي��ة يف املحطة 
يف مت��وز )يولي��و( ع��ام 2012 بعد احل�سول عل��ى الرخ�س��ة االإن�سائية من 
»الهيئ��ة االحتادي��ة للرقابة النووية«، و�سهادة ع��دم املمانعة من هيئة البيئة 

– اأبوظبي 
و�سيكون لهذا امل�رشوع دور اأ�سا�ص يف تنويع م�سادر الطاقة يف االإمارات، ويوؤمن 

كمي��ة كب��رة م��ن الطاقة للمن��ازل وال�رشك��ات واملن�س��اآت احلكومي��ة مع خف�ص 
الب�سم��ة الكربوني��ة يف الدول��ة. وُيتوقع اأن حت��ّد حمطة براكة بع��د الت�سغيل التام 

للمحطة، من االنبعاثات الكربونية بواقع 12 مليون طن �سنويًا.
واأك��دت املوؤ�س�س��ة يف بيان اأن الوقود النووي »ُنقل وفق��ًا الأعلى املعاير العاملية 
وطبق��ًا لتو�سي��ات »الوكالة الدولية للطاقة الذري��ة« و »الهيئة االحتادية للرقابة 

النووية«، وبحماية »جهاز حماية املن�ساآت احليوية وال�سواحل 
و�سّنع��ت حزم الوق��ود النووي �رشك��ة »كيبكو للوق��ود الن��ووي« التابعة لل�رشكة 
ال��كورية للط���اقة الكهربائية »كيبكو«، وُنق���لت يف ح���اويات م�سممة حلمايتها 
م��ن اأي ���رشر، علم��ًا اأن عملية النقل ال تتطل��ب اإجراءات حم��اي��ة ا�ست��ثنائية من 
االإ�سعاع��ات، الأن الوقود النووي اجلديد وغر امل�ستخ��دم ال ينتج �سوى م�ستويات 

�سئيلة وطبيعية من االإ�سعاعات 
واأو�سحت املوؤ�س�سة اأن عملية ت�سنيع حزم الوقود للمحطة االأوىل يف براكة، »متت 
كثم��رة للتعاون بينها وبني اأف�س��ل ال�رشكات العاملية املتخ�س�سة بتوريد الوقود 
الن��ووي، طبقًا لعقود ُوقعت عام 2012، تن���ص على �سمان اإمداد حمطات براكة 

االأرب��ع بالوق��ود الن��ووي ل���15 عام��ًا 
وق��ال الرئي���ص التنفي��ذي ل� »موؤ�س�س��ة االإمارات للطاق��ة النووية« حمم��د اإبراهيم 
احلم��ادي، اإن »و�س��ول �سحن��ات الوق��ود الن��ووي االأوىل ب�س��كل اآم��ن و�سلي��م اإىل 
املوق��ع، يتزام��ن مع اال�ستعداد لالنتق��ال اإىل مرحلة الت�سغي��ل«. واأكد اأن »و�سول 
ح��زم الوق��ود وتخزينها ب�سالمة واأم��ان يثبت التزام جميع الف��رق املعنية باأرقى 

املعاير العاملية اخلا�سة باجلودة وال�سالمة 

  احتل��ت اململك��ة مرك��ز ال�س��دارة يف جم��ال �سناع��ة املنتج��ات الورقي��ة 
با�ستثمارات تراكمية تقدر بنحو 11.25 بليون ريال.

 وقال��ت منظم��ة اخللي��ج لال�ست�س��ارات ال�سناعية )جويك( يف تقري��ر لها اإن 
اململك��ة ت�سه��م ب���77.5 يف املئة من اإجم��ايل ا�ستثم��ارات دول اخلليج يف 
الع��ام 2015 يف قط��اع �سناع��ات املنتج��ات الورقي��ة تتبعه��ا االإم��ارات 
ب���14.2 يف املئ��ة تليهم��ا الكويت ب���4.6 يف املئة، ثم ُعم��ان 2 يف املئة، 
فقطر والبحرين بِن�َسب قليلة . وت�ست�سيف االمارات املعر�ص الدويل ال�سنوي 
الراب��ع لل�سناعات الورقية يف منطقة ال���رشق االأو�سط و�سمال افريقيا خالل 
امل��دة من 11 اإىل 13 كانون االأول )دي�سمرب( املقبل. ويبحث املعر�ص الذي 
يق��ام يف اإمارة ال�سارقة اأهم التحديات الت��ي تواجه �سوق �سناعة الورق يف 
اخلليج، وتعد �سناعة الورق على قدر كبر من االأهمية، ملا توفره من فر�ص 
ا�ستثماري��ة واعدة يف اأ�سواق ا�ستهالكية كبرة، وم��ن املتوقع ازدياد الطلب 
عل��ى املنتجات الورقي��ة ب�سبب االزدياد ال�سك��اين يف دول املجل�ص وارتفاع 
م�ست��وى مع��دالت الوع��ي ال�سحي ل��دى امل�ستهلك��ني، والنم��و االقت�سادي، 
وزي��ادة التعلي��م. وحقق��ت �سناعة ال��ورق يف اخلليج طبق��ًا لتقرير »جويك« 
منواً متزايداً، اإذ بلغ حجم اال�ستثمارات املوظفة يف جمال �سناعة املنتجات 
الورقي��ة يف العام 2015 3.9 بلي��ون دوالر، متزايدة من 2.6 بليون دوالر 

يف العام 2010، بزيادة 49 يف املئة خالل هذه املدة.

برنامج ترامب االقتصادي في مواجهة نمو ضعيف

ترام��ب  االأمرك��ي دونال��د  الرئي���ص  برنام��ج  ي�ستن��د 
االقت�س��ادي وامل��ايل عل��ى انتعا���ص م�ست��دمي للنم��و 
االقت�س��ادي، لكن �سعف ه��ذا النمو يحم��ل العديد من 
املحلل��ني عل��ى الت�سكي��ك يف اإمكاني��ة حتقي��ق اأهداف 

اخلطة
وكان��ت وزارة التج��ارة االأمركية راجع��ت ن�سبة النمو 
االقت�س��ادي يف الف�س��ل االأول من ال�سن��ة لرفعها اإىل 
%1،2 مقابل %0،7 كانت اأعلنتها م�سبقا، اإال اأن هذه 
الوترة تبقى �سعيف��ة باملقارنة مع الف�سل الرابع من 

ال�سنة املا�سية )2،1%+(
وال ي�سج��ع ف�س��ل ال�ست��اء ع��ادة الن�س��اط االقت�سادي 

واقت�رش من��و النفقات اال�ستهالكي��ة التي ت�سكل حمرك 
االقت�س��اد االمرك��ي خ��الل الف�س��ل املن���رشم عل��ى 

2009 اأ�سعف منو ت�سجله منذ نهاية  %0،6 ، وهو 
اأم��ا بالن�سب��ة لل�رشك��ات، فق��د �سجل��ت اال�ستثم��ارات 
للنظ��ر  الف��ت  ارتف��اع  بف�س��ل  �سيم��ا  وال  انتعا�س��ا 
)%28،4+( لال�ستثم��ارات يف البن��ى التحتي��ة كاآبار 
النف��ط واملناج��م، وه��و قط��اع مدع��وم بجه��ود اإدارة 

ترامب من اأجل النهو�ص باإنتاج الطاقة
لك��ن نه��ج ترامب االقت�س��ادي ال��ذي يطلق علي��ه ا�سم 
"ترامبونوميك�ص" ينطلق من فر�سية حتقيق منو ي�سل 
اإىل %3 يف 2018 ويبقى بهذا امل�ستوى لع�رش �سنوات، 
وهي فر�سية ت�ستند اإليها اأي�سا توقعاته للميزانية التي 

عر�ستها اإدارته للتو

ويتوق��ع خرباء االقت�ساد اأن يت�س��ارع النمو يف الف�سل 
الثاين.

 وت�سر توقع��ات فرع االحتياطي الف��درايل يف اأتالنتا 
الت��ي تع��د يف اأغلب االأحي��ان معيارا متفائ��ال، اإىل منو 
بن�سب��ة �سنوية مقداره��ا %4،1، يف حني يتوقع خرباء 
االقت�س��اد يف �رشك��ة "ماك��رو اإيكونوميك���ص" ن�سب��ة 

3،2%
لكن اخلب��ر االقت�س��ادي امل�ستقل جويل ن��اروف راأى 
اأن��ه حت��ى مع منو يق��ارب %3 يف الف�س��ل الثاين، هذا 
يركن��ا اأمام ن�سف اأول من ال�سنة بالكاد يتخطى 2% 
م��ن النم��و. وال اأرى اأي عام��ل يدع��و اإىل االعتقاد باأن 

ال�رشكات واالأ�رش �ستنفق اأكر خالل االأ�سهر املقبلة
وتاب��ع اخلبر اإذا ق��در لالقت�ساد اأن ينم��و بن�سبة 3% 

اإىل اأبع��د م��ا ميكنن��ا اأن نتوق��ع، ف�س��وف يتحت��م على 
ال�رشكات اأن ت�ستثمر اأكر بكثر يف اأدواتها االنتاجية، 
م�س��را اإىل اأنه��ا الطريق��ة الوحيدة لتحري��ك االإنتاجية 
الت��ي ال تظه��ر حت��ى االآن اأي ب��وادر نهو���ص، وتق�سي 
خط��ة اإدارة ترام��ب لت�رشي��ع النمو بخف���ص ال�رشائب، 
وخ�سو�سا على ال�رشكات، واإزالة ال�سوابط عن القطاع 
املايل وحتفيز ال�سادرات. وقال وزير املالية االأمركي 
�ستيفن منوت�سني اخلمي�ص مدافعا عن م�رشوع ميزانيته 
للع��ام 2018 يف الكونغر���ص اأع��رف اأن هن��اك العديد 
من اخلرباء االقت�سادي��ني الذين يوردون اأ�سبابا حتول 
دون متكنن��ا م��ن حتقي��ق من��و بني��وي به��ذه الوترة، 
لكنن��ا على قناع��ة ثابتة باأن االقت�س��اد ميكنه العودة 
اإىل ن�سبة منو موحدة مقدارها %3 اأو اأكر يف هذا البلد

ومل يتج��اوز املتو�س��ط ال�سن��وي للنم��و يف الوالي��ات 
املتح��دة من��ذ الع��ام 2000 ن�سبة %2 ب�سب��ب االأزمة 
املالي��ة عام 2008 وعدم حتقيق منو ب�سورة اإجمالية 
يف االإنتاجي��ة و�سيخوخ��ة ال�سكان. وم��ن غر املتوقع 
اأن يتح�س��ن العام��ل االأخر يف ح��ال موا�سل��ة االإدارة 
�سيا�س��ات معادية للهجرة. لكن اإذا ما عدنا بالزمن اإىل 
الع��ام 1947، فاإن متو�سط النم��و ال�سنوي كان بن�سبة 

  3،2%
واج��ه وزي��ر اخلزانة االأمرك��ي اأمام جلن��ة يف جمل�ص 
ال�سيوخ انتقادات حادة من اأع�ساء دميوقراطيني اأخذوا 

عليه ت�سمني م�رشوع امليزانية ح�سابات تقريبية
لتوقع��ات  م��زدوج  باحت�س��اب  بع�سه��م حت��ى  ون��دد 
االنتق��ادات موؤك��دا  النم��و. ورد وزي��ر اخلزان��ة عل��ى 

اأن االقتطاع��ات ال�رشيبي��ة الت��ي يت�سمنه��ا م���رشوع 
امليزانية �ستمول نف�سه��ا بنف�سها بدون اأن تزيد العجز، 
وذل��ك بف�س��ل النم��و ال��ذي �سينت��ج ع��ن التخفي�س��ات 

ال�رشيبية نف�سها
اإنه��ا  واي��دن  رون  الدميوقراط��ي  ال�سناتوب��ر  وعل��ق 
ح�ساب��ات يخجل منها حت��ى برنارد مادوف! الذي دبر 
اأك��رب عملية احتي��ار يف تاريخ وول �سري��ت. واأ�ساف 
زميل��ه من نيو جرزي بوب ميننديز اإنها اأرقام غام�سة 
فع��ال، واأك��د منوت�س��ني اأن ال ازدواجي��ة يف احل�سابات 
يف م���رشوع امليزانية وقال مدافعا ع��ن خطته "لي�ست 
حماق��ة" م�سيف��ا ل�سنا متقدمني مبا في��ه الكفاية على 
�سعي��د االإ�س��الح ال�رشيب��ي لو�س��ع من��اذج جلمي��ع 

املفاعيل.

  الدول المنتجة للنفط تواجه تحديات لضبط موازناتها

اأظه��رت بيان��ات ونتائ��ج متداول��ة اأخراً عج��ز الدول عن حتقي��ق نتائج 
اإيجابي��ة ب�سبب ف�س��ل كل خططها واال�سراتيجي��ات الق�سرة واملتو�سطة 
الت��ي نفذته��ا خ��الل امل��دة املا�سي��ة الإع��ادة اأ�س��واق الطاق��ة اإىل �سابق 
عهده��ا، اإال اأن اجله��ود ال ت��زال متوا�سل��ة ل��دى دول املنطق��ة لتح�س��ني 
م�ستوياته��ا، وو�سع اخلطط الكفيلة لنجاحها خالل املدة املقبلة لتحقيق 
نتائ��ج ملمو�س��ة عل��ى اأر���ص الواقع ع��رب زي��ادة االإنف��اق، والدخول يف 
م�ساري��ع طويلة االأجل. واأ�سارت �رشكة »نف��ط الهالل« يف تقرير اأ�سبوعي 
اإىل اأن »ا�ستم��رار ال�سغ��وط وع��دم اال�ستق��رار يف اأ�س��واق النف��ط العاملية 
ي�سك��الن التح��دي االأكرب للدول املنتج��ة للنفط والغاز، ب�سب��ب التوقعات 
والرجيح��ات ال�سابقة التي مل توؤخذ يف االعتبار، وا�ستمرار تراجع اأ�سعار 
النف��ط مب�سارات متفارقة وخمتلفة منذ ث��الث �سنوات متتالية حتى االآن، 
والت��ي اأ�سبح م��ن امل�ستحيل ع��ودة اأ�سعاره��ا اإىل م�ستوياته��ا الطبيعية 
وعهوده��ا ال�سابق��ة، ما ي�ستدعي الركيز على حت�س��ني اأداء اأ�سواق الطاقة 

ل�سمان النتائج االإيجابية والعائدات املجدية 
ولف��ت التقرير االنتباه اإىل اأن »ال�سغ��وط املتوا�سلة التي فر�ستها اأ�سواق 
الطاق��ة، �ساهم��ت يف تن�سي��ط الكث��ر م��ن امل�ساري��ع واال�سراتيجي��ات 
املتو�سط��ة والطويل��ة االأج��ل، اإذ ركزت اأه��داف الكثر م��ن ا�سراتيجيات 
ال��دول على رفع كفاءة اال�ستهالك يف االأ�سا���ص بن�سب متفاوتة تراوح ما 
ب��ني 20 و40 يف املئة، بينم��ا اجتهت اقت�سادات اأخرى اإىل الركيز على 
رفع م�ساهمة قطاع الطاقة املتجددة بني 15 و25 يف املئة بحلول عام 
2030، ما من �ساأنه حتقيق نتائج اإيجابية كبرة على املوازنات املالية 

�سمن هذا االإطار. 
واأ�س��اف: »ال ميك��ن الف�س��ل ب��ني اخلط��ط والطموح��ات وب��ني تاأثره��ا 
االإيجاب��ي عل��ى القطاع��ات كاف��ة، اإذ تظه��ر املوؤ���رشات اأن ن�سب��ة جناح 
اال�سراتيجي��ات قد تكون اأ�سع��ب حاليًا ويف امل�ستقب��ل، وتتطلب جهوداً 
ا�ستثنائية من القطاعني الع��ام واخلا�ص لتنفيذ اخلطط واال�سراتيجيات 
املدرو�س��ة اخلا�س��ة بقط��اع الطاق��ة يف �س��كل دقي��ق«. واأك��د اأن »للبنية 
التحتي��ة دوراً رئي�س��ًا يف جناح اخلط��ط واال�سراتيجيات الت��ي و�سعتها 
ال��دول املنتجة للنفط، اإذ �ستعمل على حتديد ن�سب النجاح واملدد الزمنية 

الالزمة لتحقي��ق النتائج امللمو�سة على اأر���ص الواقع، اإ�سافة 
اإىل اأن ال��دول �ستكون لديه��ا القدرة من خالل البنية التحتية 

القوية على تنفيذ اال�سراتيجي��ات ال�ساملة التي ت�ستهدف 
خمتل��ف اأن��واع الطاقة مبا فيه��ا املتج��ددة والتقليدية 

والنووي��ة، وُيتوق��ع اأن ينعك���ص الركي��ز عل��ى تنفيذ 
م�ساري��ع خف�ص الطل��ب واال�ستهالك على امل�ستوى 

املحل��ي لكل دولة اإيجابًا على الوفورات املالية، 
وامل�ساع��دة يف اال�ستم��رار يف تنفي��ذ اخلط��ط 

الطويل��ة االأجل التي حتقق نتائج اإيجابية«. 
و�سدد تقري��ر »نفط الهالل« على اأن »لدى 

الدول املنتج��ة للنف��ط والطاقة خططًا 
قواع��د  لتغي��ر  وطموح��ة  متع��ددة 

االإنت��اج واال�ستهالك واآليات اإدارة 
اإ�ساف��ة  ك��كل،  الطاق��ة  قط��اع 

اإىل اأنه��ا ت�سع��ى جاه��دة اإىل 
�سم��ان م�سارك��ة القط��اع 

خططه��ا  يف  اخلا���ص 
 ، ته��ا تيجيا ا �سر ا و

امل�ساري��ع  ظ��ل  يف 
ت  ح��ا لطمو ا و

اخلا�س��ة به والتي بات��ت تعد امل�سدر االأول للطل��ب واال�ستهالك مل�سادر 
الطاقة.

واأ�س��اف: »ياأتي ذلك يف اأعقاب جه��ود دول منتجة للنفط للتخل�ص التام 
م��ن عمليات حرق الغاز الروتين��ي الناجت من عمليات ا�ستخراج النفط، ما 
يعك���ص التزامه��ا يف امل�ساهمة م��ع املجتمع الدويل يف احل��د من غازات 
االحتبا���ص احل��راري، والذي ج��اء نتيجة مبا���رشة الن�سمام ه��ذه الدول 
اإىل املب��ادرة الدولي��ة الت��ي د�سنها البن��ك الدويل للحد من اح��راق الغاز 

الروتيني، حتت ا�سم حرق روتيني بن�سبة �سفر، بحلول عام 2030 
خط��ط  يف  اخلا���ص  القط��اع  م�سارك��ة  »�سم��ان  ب��اأن  التقري��ر  وخت��م 
وا�سراتيجي��ات الدول املنتج��ة للطاقة بقوة وفعالي��ة غر معروف حتى 
اللحظ��ة، اإذ اإن الركي��ز ين�سب حاليًا على قدرة حزم امل�ساريع على جذب 
اال�ستثم��ارات اخلارجي��ة اإىل قط��اع الطاق��ة املتج��ددة، ما ي�س��ر اإىل اأن 
ا�ستم��رار التذبذب والتقلب لدى اأ�سواق الطاقة العاملية وبقاء االأ�سعار عند 
حدودها احلالية �سيفر���ص مزيداً من التحديات وواقعًا جديداً اأمام تنفيذ 

خطط وا�سراتيجيات اإدارة االإنتاج واال�ستهالك مل�سادر الطاقة. 
وا�ستعر���ص التقرير اأبرز االأحداث يف قطاع النف��ط والغاز خالل االأ�سبوع 
يف اخلليج، ففي ال�سعودية وقعت جمموعة ال�سناعات الع�سكرية ال�سينية 
»نورينك��و« اتفاق��ًا اإطاريًا مع »اأرامكو ال�سعودي��ة« لبناء م�سفاة وجممع 
كيماويات يف �سمال �رشقي ال�سني. وذكر م�سدر يف القطاع اأن امل�ساريع 
املزمع��ة ت�سمل م�سفاة تكري��ر طاقتها 300 األف برمي��ل يوميًا، وجممع 
اإيثيل��ني طاقت��ه ملي��ون ط��ن �سنويًا بكلف��ة تقديري��ة 69.5 بلي��ون يوان 
)10.09 بلي��ون دوالر(. وياأت��ي االتف��اق االإط��اري عق��ب مذك��رة تفاهم 
وقعته��ا ال�رشكت��ان يف اآذار )مار�ص( املا�سي. وتخط��ط »اأرامكو« الإن�ساء 
وح��دة جديدة للكيماوي��ات، بعد موافق��ة جمل�ص االإدارة، كم��ا تهدف اإىل 
زي��ادة طاقتها التكريرية على م�ستوى الع��امل اإىل ما بني 8 و10 ماليني 
برمي��ل يومي��ًا، مقارن��ة بنحو 5 مالي��ني برمي��ل حالي��ًا. و�سي�ساعد ذلك 
»اأرامك��و« عل��ى زيادة القيمة م��ن اأن�سطة النفط والغاز م��ن خالل �سمان 
تدفق��ات لالإي��رادات لت�سب��ح اأقل تاأث��راً بتقلب��ات اأ�سعار النف��ط. وتخطط 
»اأرامكو« لتنفيذ م�رشوع �سخم لتحويل النفط اإىل كيماويات مع »ال�رشكة 
ال�سعودي��ة لل�سناع��ات االأ�سا�سي��ة« )�ساب��ك( بكلفة تزيد عل��ى 20 بليون 

دوالر 

  الشارقة – متابعة  

موسكو – متابعة 

 نيويورك – متابعة 

عمان – متابعة 

الرياض -  متابعة ابو ظبي -  متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

واشنطن – متابعة      


