
كانت جملة ذي �إيكونومي�س��ت على حق عندما ذكرت يف تقرير 
لها موؤخر� �أن فائ�ض �حل�ساب �جلاري �حلايل يف �أملانيا مرتفع 
للغاية. ولكن ما �ل�س��بب ور�ء �رتف��اع �لفائ�ض �لأملاين �إىل هذ� 
�حل��د؟ يقول بع���ض �ملر�قب��ن �إن حج��م �ل�س��ادر�ت �لأملانية 
مرتف��ع لأنها تقوم بت�س��نيع منتجات عالي��ة �جلودة، يف حن 
يزع��م �آخ��رون �أن �أملاني��ا ت�س��تورد �لقلي��ل ج��د�، لأن �أجوره��ا 

منخف�سة للغاية.
وي�س��ر �آخ��رون �إىل �أن فائ�ض �حل�س��اب �جلاري ل��دى �أي دولة 
ُيع��اِدل بحكم �لتعريف �س��ادر�تها م��ن ر�أ�ض �مل��ال. وبالتايل 
فاإن �أملانيا لديها فائ�ض من �ملدخر�ت �أعلى من �ل�ستثمار�ت، 

وحتتاج �إىل �لإقالل من �لدخار و�لإكثار من �ل�ستثمار.
بطبيعة �حلال، يعك�ض فائ�ض �حل�س��اب �جلاري �لأملاين �أي�س��ا 
عجز� يف بلد�ن �أخرى، وخا�س��ة �لولي��ات �ملتحدة، �لتي متثل 
 . نحو ثلث قيمة عجز �حل�س��اب �جلاري يف خمتلف �أنحاء �لعالمَ
وعل��ى ه��ذ�، فرمبا يدع��و �مل��رء دول �لعجز يف �أق��رب وقت �إىل 
زيادة قدرتها �لتناف�س��ية، وخف�ض �لأج��ور، وزيادة مدخر�تها 

وتقلي�ض ��ستثمار�تها.
ولنتاأم��ل هن��ا �ل��دول �ملثقل��ة بالدي��ون يف جن��وب �أوروب��ا. 

عل��ى �لرغم م��ن متكنها من مو�زن��ة ح�س��اباتها �جلارية، نظر� 
لنخفا�ض �أ�س��عار �لفائدة على ديونه��ا �خلارجية، فرمبا تدير 

فو�ئ�ض كبرة ل�سد�د ديونها.
ولك��ن �لتو�س��يات �ملح��ددة �لغر�ض ل��ن حتملنا بعي��د�. فحتى 
يت�س��نى لنا �أن نقرر �أين ينبغ��ي �إجر�ء �لتعديالت، ينبغي لنا �أن 
نفه��م �أول ملاذ� تدفق روؤو�ض �لأمو�ل �لفائ�س��ة من �أملانيا �إىل 

. بقية �لعالمَ
�لفيدر�لي��ة  �حلكوم��ة  مديوني��ة  �س��خامة  �أن  �عتق��ادي  يف 
�لأمركية وميز�نيتها �مل�رسفة من �مل�سادر �لرئي�سية للم�سكلة. 
فقد �س��اهمت �ل�سيا�س��ة �لنقدية �ملت�س��اهلة �لت��ي ينتهجها بنك 
�لحتياطي �لفيدر�يل يف �لوليات �ملتحدة يف دعم �لقت�س��اد 
�لأمركي ب�س��كل م�س��طنع، و�لقت�س��اد �لأمرك��ي ذ�ته مبني 
على �لقرو�ض �ل�س��تهالكية وقرو�ض �لإ�س��كان ذ�ت �مل�سوؤولية 
�ملح��دودة. وكان��ت �لوليات �ملتح��دة قادرة عل��ى �حلياة مبا 
يتجاوز مو�ردها من خالل بيع �س��ند�ت مالية مقومة بالدولر 
، لأن �لدولر هو �لعملة �لحتياطية �لعاملية �لرئي�س��ية.  للع��المَ
ولك��ن هذ� �لنه��ج �أنتج �قت�س��اد� قائما على �لتجزئة و�أ�س��عف 

قطاع �لت�سنيع �ملحلي.
وتكمن م�س��كلة �أخرى يف منطقة �ليورو. فقد �أدى تقدمي �ليورو 
�إىل حت�س��ن �جلد�رة �لئتمانية لدول جنوب �أوروبا ب�سكل كبر، 

�إذ ب��د� من غ��ر �ملعقول �أن ُتفِل�ض بلد�ن �لي��ورو. ذلك �أنها متلك 
ح��ق طباع��ة �لأم��و�ل �لتي تقبله��ا دول �أخرى كعط��اء قانوين. 
وكان��ت نتيج��ة هذ� �ل�س��عور �مل�س��طنع بالأمان تدف��ق روؤو�ض 
�لأم��و�ل �خلا�س��ة بوفرة �إىل جن��وب �أوروبا حت��ى عام 2008 
تقريب��ا، مم��ا �أدى �إىل خلق فقاعات �ئتمانية ت�س��خمية دمرت 

�لقدرة �لتناف�سية لتلك �لبلد�ن.
وعندما �ندلعت �لأزمة �ملالية، ��س��تفادت دول �ليورو �جلنوبية 
من حقها يف طباعة �لنقود، فاقرت�س��ت فعليا من نظام �ليورو 
ما ل ت�س��تطع �قرت��س��ه من �لأ�سو�ق. و��س��تخدمت تلك �لأمو�ل 
ل�س��دد �لديون �لقدمية، ومو��س��لة �رس�ء �ل�سلع، و�رس�ء �لعقار�ت 

وغر ذلك من �لأ�سول يف �خلارج.
��د �لبن��ك �ملرك��زي �لأوروب��ي بتوف��ر  عمَ وع��الوة عل��ى ذل��ك، ومَ
�حلماي��ة �ملجاني��ة، من خ��الل �ملعامالت �لنقدي��ة �ل�رسيحة، 
للم�س��تثمرين من �لقطاع �خلا�ض �لذين ت�سجعو� على �ل�ستمر�ر 
يف و�س��ع �أمو�لهم يف �جلنوب. ولي�ض من �مل�س��تغرب �أن ت�س��هد 
كل دول جنوب �أوروبا ��س��تمر�ر ن�س��ب �لدين �إىل �لناجت �ملحلي 
�لإجم��ايل يف �لرتفاع عل��ى �لرغم من �لتعه��د�ت �ملبذولة يف 
�إط��ار �مليث��اق �مل��ايل �ملعزز يف ع��ام 2012 بخف�ض �لن�س��ب 
على �أ�س��ا�ض �س��نوي، من �أجل �لقرت�ب تدريجيا من �حلد %60 

�ملن�سو�ض عليه يف معاهدة ما�سرتيخت.

كما ت�س��بب �ل�س��تخد�م �ملف��رط للتد�بر �لكينزية )�ملتما�س��ية 
م��ع نظريات جون ماين��ارد كينز( �ملفرطة، لإ�س��فاء �ل�رسعية 
على �فتق��ار دول منطقة �ليورو �ملثقلة بالديون �إىل �ل�س��و�بط 
و�لقي��ود عل��ى �مليز�نية خ��الل �لأزمة، يف �مت�س��ا�ض �لأمو�ل 
�إىل خارج �أملانيا، عندما حاول �مل�س��تثمرون فعليا �لن�سحاب 
م��ن جنوب �أوروبا. و�أف�س��ى ه��ذ� �إىل حتفيز �لو�رد�ت، ف�س��اهم 

بالتايل يف زيادة فائ�ض �حل�ساب �جلاري �لأملاين.
بيد �أن �أملانيا ل ت�ستفيد �إل بالكاد من هذ� �لو�سع، لأن �ل�سند�ت 
�ملالية و�إقر�ر�ت �لدين �لتي تلقتها من دول �لعجز ل تعد حتقق 
ر، و�أ�سبح �سد�دها غر موؤكد على نحو متز�يد.  معدل فائدة ُيذكمَ
�لو�قع �أن ما يقرب من ن�س��ف �س��ايف �لأ�س��ول �لأجنبية �لتي 
تر�كم��ت ل��دى �أملانيا من خ��الل فو�ئ�ض �حل�س��اب �جلاري يف 
�ملا�س��ي ت�س��كل �لآن جمرد مطالبات م�س��تهدفة على �مليز�نية 
�لعمومي��ة للبن��ك �ملرك��زي �لأمل��اين، و�لتي تبل��غ حاليا 861 

مليار يورو.
وتعك���ض �ملطالب��ات �مل�س��تهدفة �لتموي��ل �ل��ذي ��س��طر �لبنك 
�ملرك��زي �لأمل��اين، وفقا لقو�ع��د نظام �لي��ورو، �إىل متديده �إىل 
دول �لعج��ز يف منطق��ة �لي��ورو، م��ن خ��الل �إ�س��د�ر �أو�مر دفع 
خا�س��ة بها. ولن يتمكن �لبنك �ملركزي �لأملاين �أبد� من �إعالن 

��ستحقاق هذه �ملطالبات و�سالحياتها لل�سد�د.

ت�س��عى �لعديد م��ن دول �لع��ال �ىل �لعتماد كلًيا 
على �لطاقة �ملتجددة ملا لها من فو�ئد �قت�سادية 
وبيئية مهم��ة، وهو ما دفع حكوم��ات تلك �لدول 
وكما نقلت بع�ض �مل�سادر، �إىل �لهتمام بتطوير 
هذ� �مل�س��در م��ن �لطاقة، وو�س��عه هدًفا ت�س��عى 
لتحقيقه، وعليه �أ�س��بح خي��ار �لتوجه نحو �إنتاج 
�لطاقة �ملتجددة بو��سطة �مل�سادر غر �لتقليدية 
حتمًي��ا يف �س��وء جن��اح �لعدي��د م��ن �لتج��ارب 
�لعاملي��ة. و�س��جل قطاع �لطاق��ات �ملتجددة منو� 
مهم��ا خ��الل �ل�س��نو�ت �ملا�س��ية، م�س��تفيد� م��ن 
�لتط��ور �لتقن��ي �ل��ذي �أ�س��هم يف �نخفا���ض كلفة 
�إنتاجها، وم��ن �لوعي �لعاملي ب���رسورة �لتخلي 
عن �مل�س��ادر �لطاقية �مللوث��ة للبيئة، وهذ� �لنمو 
يغ��ذي �لأمل يف �لو�س��ول �إىل �لعتماد كليا على 

�لطاقات �ملتجددة يف �مل�ستقبل.
وت�سجل �لطاقات �ملتجددة �أرقاما قيا�سية جديدة 
�س��نويا؛ فوفق��ا لتقرير "�س��بكة �سيا�س��ة �لطاقات 

�ملتج��ددة للق��رن 21"، وهي �س��بكة دولية ت�س��م 
حكوم��ات ومنظمات غ��ر ربحي��ة ومر�كز بحث، 
يوجد مقرها يف باري�ض، �سجلت �لطاقة �ملتجددة 
�ملركزة حديثا بجميع �أنو�عها مبا يف ذلك �لطاقة 
�لكهرومائية رقما قيا�سيا جديد� يف عام 2016، 
بتوفر 161 غيغاو�طا �إ�س��افية، متثل زيادة يف 
�لإنت��اج �لعاملي بن�س��بة 9% تقريبا مقارنة بعام 

2015، لتتخطى بذلك حاجز �ألفي غيغاو�ط.
وكانت �لطاقة �ل�سم�سية �لكهرو�سوئية هي �لأكرث 
تطور� يف �ل�س��نة �ملا�سية، حيث �سكلت نحو %47 
من �إجمايل �لإ�سافات، تليها طاقة �لرياح بن�سبة 
34%، و�لطاقة �لكهرومائية بن�سبة 15.5%. ومع 
ه��ذ� �لنمو، بد�أت تت�س��كل مالمح �نقالب للمو�زين 
لفائ��دة �لطاقات �ملتجددة على ح�س��اب �لطاقات 
�لتقليدي��ة، �إذ �إن من��و �لطاق��ات �ملتجددة �أ�س��بح 
�أك��ر من من��و �لطاقات �لتقليدية، لت�س��كل ن�س��بة 
و�س��لت �إىل 24.5% من جمم��وع �لطاقة �ملنتجة 
يف �لعال يف �ل�سنة �ملنق�سية مقابل 19.3% عام 

.2015

ا�ستثمارات الكهرباء
ويف هذ� �ل�س��اأن قال��ت وكالة �لطاق��ة �لدولية �إن 
�ل�س��تثمار�ت يف �لكهرباء جتاوزت ��س��تثمار�ت 
�لنف��ط و�لغ��از للم��رة �لأوىل عل��ى �لإط��الق يف 
2016 بفع��ل فورة �لإنفاق على �لطاقة �ملتجددة 
و�س��بكات �لكهرب��اء وتر�جع �أ�س��عار �لنفط �خلام. 
وقال��ت �لوكال��ة �إن �إجم��ايل ��س��تثمار�ت �لطاقة 
تر�ج��ع للعام �لثاين على �لت��و�يل �إذ �نخف�ض 12 
باملئة �إىل 1.7 تريليون دولر مقارنة مع 2015. 
وه��وت ��س��تثمار�ت �لنفط و�لغ��از 26 باملئة �إىل 
650 ملي��ار دولر يف 2016 يف حن �نخف�س��ت 

��ستثمار�ت توليد �لكهرباء خم�سة باملئة.
وق��ال لزلو فارو كبر �قت�س��اديي وكالة �لطاقة 
يرج��ع  �لطاق��ة(  ��س��تثمار�ت  )يف  "�لنخفا���ض 
�إىل �س��ببن. "رد فعل �س��ناعة �لنف��ط و�لغاز على 
�لرت�جع طوي��ل �لأمد يف �أ�س��عار �لنفط وقد كانت 
تلك فرتة تخفي�س��ات ��س��تثمارية حادة؛ و�لتقدم 
�لتكنولوج��ي �ل��ذي يقل���ض تكالي��ف �ل�س��تثمار 
يف �لكهرب��اء من �مل�س��ادر �ملتج��ددة ويف �لنفط 

و�لغاز."

�لطاق��ة  وكال��ة  وقال��ت 
م��ن  �إن  تقري��ر  يف  �لدولي��ة 
�ملتوق��ع �نتعا�ض ��س��تثمار�ت 
�لنف��ط و�لغاز ب�س��كل متو��س��ع 
لتزي��د بن�س��بة ثالث��ة باملئ��ة يف 
باملئ��ة   53 زي��ادة  بفع��ل   2017
�ل�س��خري  �لنف��ط  ��س��تثمار�ت  يف 
و�ل���رسق  رو�س��يا  و�إنف��اق  �لأمريك��ي 
�لأو�سط. وبلغت ��ستثمار�ت �لكهرباء يف 
�أنح��اء �لعال 718 ملي��ار دولر مدعومة 
بزيادة �لإنف��اق على �ل�س��بكات �لأمر �لذي 
عو���ض �أث��ر تر�ج��ع �ل�س��تثمار�ت يف توليد 

�لكهرباء. بح�سب رويرتز.
زي��ادة طاق��ة  "�ل�س��تثمار يف  �لتقري��ر  وق��ال 
تولي��د �لكهرب��اء من �مل�س��ادر �ملتج��ددة، �لبالغ 
297 ملي��ار دولر، يظ��ل �أك��ر جم��الت �لإنفاق 
يف قط��اع �لكهرب��اء رغم تر�جع��ه ثالثة باملئة." 

وقالت �لوكالة �إنه رغم تر�جع ��ستثمار�ت �لطاقة 
�ملتجددة ثالث��ة باملئة عنها قبل خم�ض �س��نو�ت 
ف��اإن �ل�س��تثمار يف زي��ادة �لق��درة �لتوليدية منا 
50% و�لإنت��اج �ملتوقع من تلك �لطاقة يزيد نحو 
35 باملئة بف�سل تر�جع تكلفة �لوحد�ت و�لتطور 
�لتكنولوجي يف جمالت �لطاقة �ل�سم�س��ية وطاقة 

�لرياح.
اأملانيا

م��ن جانب �خر قال��ت ر�بطة ب��ي.�إي.�إي �لأملانية 
للطاقة �ملتجددة �إن �أملانيا ز�دت ن�س��بة �لكهرباء 
�لت��ي تنتجها با�س��تخد�م �مل�س��ادر �ملتجددة �إىل 
35 باملئة من �إجمايل �إنتاج �لكهرباء يف �لن�سف 
�لأول م��ن 2017 مقارن��ة م��ع 33 باملئ��ة قب��ل 
ع��ام. وتهدف �أملاني��ا �إىل �لتخل���ض من حمطات 
تولي��د �لكهرباء بالطاقة �لنووي��ة بحلول 2022. 
وز�دت م�س��ادرها م��ن �لطاق��ة �ملتجددة ب�س��كل 
مط��رد على م��دى �لع�رسين عاما �لأخرة بف�س��ل 
عو�مل من بينها قانون �لطاقة �ملتجددة �لذي مت 
تعديله هذ� �لع��ام خلف�ض تكلفة �لطاقة �ملتجددة 

للم�ستهلكن.
ودب��رت �أملاني��ا م��ا ي�س��ل �إىل 85 باملئ��ة م��ن 
�حتياجاته��ا م��ن �لكهرباء من م�س��ادر متجددة 
يف �أيام معينة كانت عا�س��فة �أو م�سم�س��ة ب�س��كل 
خا�ض ه��ذ� �لع��ام. وقال��ت ب��ي.�إي.�إي، �إن �إنتاج 
�لكهرباء م��ن �لرياح و�لطاقة �ملائية و�ل�سم�س��ية 
بل��غ 35 باملئ��ة من �إجم��ايل تولي��د �لكهرباء يف 

�لبالد يف �لن�سف �لأول. بح�سب رويرتز.
وتعه��دت �حلكومة بالتحول �س��وب �قت�س��اد تقل 
فيه �لنبعاثات �لكربونية بحلول منت�س��ف �لقرن 
وو�س��عت هدف��ا ب��اأن ت�س��هم �مل�س��ادر �ملتجددة 
بنح��و 80 باملئة من �إجمايل ��س��تهالك �لكهرباء 
خف���ض  �إىل  �حلكوم��ة  وته��دف   .2050 بحل��ول 
�نبعاث��ات ثاين �أك�س��يد �لكربون نح��و 40 باملئة 
يف 2020 من م�س��تويات �لت�سعينيات وبنحو 95 

باملئة بحلول 2050.
افريقيا

على �سعيد مت�س��ل قال �لرئي�ض �لتنفيذي ل�رسكة 
�إينل �إن �رسكة �ملر�فق �لإيطالية مت�س��ي قدما يف 
بناء قدرة كهربية تبلغ خم�سة �آلف ميجاو�ت من 
�لطاقة �ملتجددة يف �فريقيا رغم عدم �ل�س��تقر�ر 
�لرب��ط  ونق���ض  �لق��ارة  �س��مال  يف  �ل�سيا�س��ي 
�لكهربائي بن �لدول. ويف �أو�ئل 2015 و�س��عت 
�إين��ل خطط��ا لال�س��تثمار يف �لطاق��ة �ملتج��ددة 
و�س��بكات �لكهرب��اء يف �فريقي��ا م��ع ��س��تهد�ف 
ق��در�ت تعادل خم�س��ة �آلف ميج��او�ت يف جمال 

�لطاقة �ل�سم�سية وطاقة �لربح.
وبعد عامن من ذلك �أ�س��بح ل��دي �إينل �لتي تدير 
66 �ألفا و500 ميجاو�ت يف جنوب �أوروبا ب�سكل 
رئي�س��ي - م�رسوع��ات قي��د �لإن�س��اء يف �لطاق��ة 
�ل�سم�س��ية و�لرياح بنحو �ألف ميجاو�ت يف جنوب 
�فريقي��ا مع ت�س��غيل 200 �إىل 300 ميجاو�ت يف 
�لوق��ت �ل��ذي بد�أ في��ه حتال��ف بقيادة �إين��ل بناء 
ق��در�ت لطاق��ة �لرياح بو�ق��ع 850 ميجاو�ت يف 
�ملغ��رب بعد �لف��وز مبناق�س��ة يف �أو�ئ��ل 2016. 
وق��ال فر�ن�سي�س��كو �ستار��س��ي �لرئي���ض �لتنفيذي 
لل�رسك��ة "نحو �ألفن من �خلم�س��ة �آلف ميجاو�ت 
�آلف  �لثالث��ة  عل��ى  نعم��ل  �لتنفي��ذ.  قي��د  ه��ذه 

�لآخرين." بح�سب رويرتز.

و�أ�ساف �أن �إينل ت�ستك�سف حاليا م�رسوعا للطاقة 
�حلر�ري��ة �لأر�س��ية بق��درة 300 ميج��او�ت يف 
�إثيوبي��ا و50 ميج��او�ت يف كيني��ا و�أنه��ا فازت 
يف يونيو حزير�ن مبناق�س��ة مل�رسوع بطاقة 34 
ميجاو�ت يف ز�مبيا. وقال �ستار��س��ى �إن �لتحدي 
�لأكر يف تزويد �فريقيا بالكهرباء يتمثل يف عدم 
�ل�س��تقر�ر يف �أجز�ء من �س��مال �إفريقيا وبخا�سة 
م�رس وليبيا و�جلز�ئر �لتي لديها �إمكانيات كبرة 
لكنه��ا تفتق��ر ل���رسوط �ل�س��تثمار يف �لكهرب��اء. 
و�أ�س��اف �أن نق�ض �لرت�بط يجعل كل دولة مبنزلة 
جزيرة منعزل��ة فيما يتعلق بالطاق��ة �لكهربائية 
مم��ا يعوق �ل�س��تثمار�ت يف غ��رب �إفريقيا. وقال 
�ستار��س��ي "�إذ� و�فق��و� عل��ى ما �تفق��ت عليه دول 
�ل���رسق و�أوج��دو� نوع��ا م��ن �أنظمة �لرب��ط فاإنهم 

�سي�سبحون �أكرث �إثارة لالهتمام بكثر."
اأبوظبي

�ىل جان��ب ذلك تلقت �أبوظبي �س��تة عرو�ض لبناء 
حمطة للطاقة �ل�سم�سية بقدرة 350 ميجاو�ت من 
�لكهرب��اء يف �لإمارة وقال��ت هيئة مياه وكهرباء 
�أبوظب��ي �إن �أدناها ميث��ل و�حد� من بن �لعرو�ض 
�لأك��رث تناف�س��ية يف �لع��ال لتولي��د �لكهرباء من 
�لطاق��ة �ل�سم�س��ية ع��ر م���رسوع جت��اري. وتاأتي 
حمط��ة �س��ويحان �ملقرتحة للطاقة �ل�سم�س��ية يف 
�رسق �أبوظبي يف �إطار جهود �لعا�سمة �لإمار�تية 
�لغني��ة بالنف��ط �لر�مي��ة لتنوي��ع قاع��دة �لطاق��ة 
لت�س��مل م�س��ادر �لطاقة �ملتجددة يف ظل �سعيها 
لتوليد �سبعة باملئة من �حتياجاتها من �لكهرباء 

عر مو�رد �لطاقة �لنظيفة بحلول 2020.
وقال��ت �لهيئ��ة �ململوك��ة للدولة يف بي��ان نقلته 
وكال��ة �أنب��اء �لإم��ار�ت �لر�س��مية �إن �أق��ل عر�ض 
بن �لعرو�ض �ل�ستة يعادل 2.42 �سنت/كيلوو�ت 
�س��اعة. وق��ال �لبي��ان "ه��و م��ن �لأ�س��عار �لأكرث 
تناف�س��ية عاملي��ا حت��ى �لآن يف جم��ال �لطاق��ة 
�ل�سم�س��ية �لكهرو�س��وئية." ول يت��م ذك��ر �أ�س��ماء 
�ل���رسكات �ملتقدمة بالعرو���ض. وتنخف�ض تكلفة 
تولي��د �لكهرباء من �لطاقة �ل�سم�س��ية مع حت�س��ن 
تكاليف �لتكنولوجيا يف حن ت�س��عى دول �ل�رسق 
�لأو�س��ط خلف���ض �لأ�س��عار �لت��ي تدفعه��ا مقاب��ل 
م�رسوعات �لطاقة �ل�سم�س��ية لال�ستفادة من �أ�سعة 
�ل�س��م�ض �ل�س��اطعة يف �ملنطق��ة على م��د�ر �لعام. 

بح�سب رويرتز.
وف��ى ماي��و �آي��ار قال��ت �إم��ارة دب��ي �إن �ملرحلة 
�لثالث��ة م��ن جمم��ع حمم��د ب��ن ر��س��د �آل مكتوم 
للطاق��ة �ل�سم�س��ية �لتاب��ع لهيئ��ة كهرب��اء ومياه 
دبي ج��ذب عرو�س��ا يبل��غ �أدناها 2.99 �س��نت/
�س��ويحان  حمط��ة  و�س��تكون  �س��اعة.  كيل��وو�ت 
�أول �نطالق��ة لهيئ��ة مي��اه وكهرب��اء �أبوظبي يف 
جم��ال �لطاقة �ملتجددة و�إن كانت �رسكة م�س��در 
�ملتخ�س�س��ة يف �لطاقة �لنظيف��ة �أطلقت عدد� من 
م�رسوع��ات �لطاق��ة �ملتجددة يف �لإم��ارة. ولدى 
هيئ��ة مياه وكهرباء �أبوظب��ي حاليا 11 م�رسوعا 
م�ستقال للماء و�لكهرباء تعمل بالغاز. وقال بيان 
�لهيئ��ة �إن من �ملتوقع �أن يبد�أ م�رسوع �س��ويحان 
�لإنت��اج �لت�س��غيلي �لربع �لأول من ع��ام 2019. 
ويف دي�س��مر كانون �لأول قال م�سدر �إن �ل�رسكة 
�ملنفذة �لتي �س��يقع عليها �لختيار �س��تمتلك 40 
باملئ��ة م��ن �مل���رسوع فيما �س��تحوز هيئ��ة مياه 

وكهرباء �أبوظبي 60 باملئة.

���رسح �لحت��اد �لدويل للنق��ل �جلوي )�يات��ا( �إن �لطلب 
�لعامل��ي على �ل�س��فر جو� �رتف��ع 7.7 يف �ملئة يف مايو 
�أي��ار م��ع ت�س��جيل جمي��ع �ملناط��ق تقريبا، با�س��تثناء 
�ل�رسق �لأو�س��ط و�أمريكا �ل�س��مالية، م�س��تويات قيا�سية 
مرتفعة ملعامل �حلمولة، و�س��هدت �رسكات �لطر�ن يف 
�ل�رسق �لأو�س��ط زيادة يف �لطلب بلغت 3.7 يف �ملئة يف 
ماي��و �أيار مقارنة م��ع نف�ض �لفرتة من �لعام �ملا�س��ي 
مقرتب��ة من �أدن��ى م�س��توياتها يف ثماين �س��نو�ت فيما 
ع��ز�ه �ياتا �إىل �حلظر على حمل �أجهزة �لكرتونية كبرة 
يف مق�سورة �لركاب من ع�رس مطار�ت يف �ملنطقة على 
�لرح��الت �ملتجه��ة �إىل �لولي��ات �ملتحدة �إ�س��افة �إىل 
�ل�سبابية ب�ساأن مقرتح تر�مب بفر�ض قيود على �ل�سفر، 

و�ن�س��مت �خلطوط �جلوية �لقطرية �إىل طر�ن �لإمار�ت 
و�خلطوط �جلوية �لرتكية و�لحتاد للطر�ن يف �لإعالن 
ع��ن رف��ع �حلظر. وذك��ر �يات��ا �إن �لطاقة �ل�س��تيعابية، 
�لتي تقا�ض باملقاعد �ملتاحة و�لكيلومرت�ت �ملقطوعة، 
�رتفع��ت 6.1 يف �ملئ��ة بوترة �أبطاأ م��ن �لطلب وهو ما 
يعني �أن معام��ل �حلمولة، وهو موؤ�رس على مدى �متالء 
�لطائر�ت، ز�د 1.2 نقطة مئوية �إىل 80.1 يف �ملئة، يف 
ح��ن �أفاد �ملدير �لعام لياتا �ألك�س��ندر دو جونياك �أنه 
م��ن �ملرجح �أن تت�س��اءل ق��درة �رسكات �لط��ر�ن على 
حتفيز �لأ�س��و�ق باأ�س��عار منخف�س��ة يف �لأ�سهر �لقادمة 

نظر� لرتفاع �أ�سعار �لوقود وتكاليف مدخالت �أخرى.
من جهة �خرى �ستحتاج �رسكات �لطر�ن �إىل 637 �ألف 
طي��ار يف �ل�س��نو�ت �لع�رسين �ملقبل��ة ملو�كبة �لنمو يف 
قطاع �لط��ر�ن �لدويل، ح�س��ب ما ذك��رت �رسكة بوينغ 

�لأمريكي��ة ل�س��ناعة �لطر�ن يف تقرير �س��نوي، و�رتفع 
تقدي��ر �ل�رسك��ة �لأخ��ر ع��ن �حلاج��ة للطياري��ن ب�3،6 
باملئ��ة م��ن تقرير �لع��ام �لفائ��ت، و�س��تحتاج �رسكات 
�لطر�ن يف منطقة �آ�س��يا �ملحي��ط �لهادئ وحدها 253 
�أل��ف طي��ار جديد، وه��و ما ميث��ل ثلث �لع��دد �ملطلوب، 
بح�س��ب �لتقري��ر �لذي �عده ق�س��م �خلدم��ات �لدولية يف 
�ل�رسك��ة. وق��درت �ل�رسك��ة �حتياج �س��مال �أمري��كا �إىل 
117 �ألف طيار و�أوروبا �إىل 106 �لف طيار يف �لفرتة 
م��ن 2017 وحت��ى 2036، وتوقع �لتقري��ر �حلاجة �إىل 
648 �أل��ف فن��ي جدي��د يف قط��اع �س��يانة �لطائ��ر�ت، 
برت�ج��ع ق��دره 4،6 باملئ��ة عن تقدي��ر �لعام �ملا�س��ي 
ب�سبب تخفي�ض �ساعات �ل�س��يانة �ملطلوبة من "بيونغ 
737 ماك�ض". وبالن�س��بة لأطق��م �لرحالت، ذكر �لتقرير 
�حلاج��ة �إىل توظي��ف 839 �أل��ف م�س��يف ج��وي حت��ى 

�لعام 2036، منهم 173 �ألف يف منطقة �آ�سيا-�ملحيط 
�له��ادئ، 173 �أل��ف يف �وروب��ا، 154 �أل��ف يف �س��مال 
�مركا، و96 �ألف يف �ل�رسق �لأو�سط، وذكرت در��سة من 
�رسكة "�سي �آيه �إي"، �ملتخ�س�سة يف تدريبات �لطر�ت 
�مل��دين، �أن ���رسكات �لطر�ن �س��تحتاج 255 �ألف طيار 
�إ�س��ايف خ��الل �ل�س��نو�ت �لع���رسة �ملقبل��ة، ويحذر عدة 
خر�ء من �ن �رسكات �لطر�ن �س��تو�جه قريبا نق�سا يف 

عدد �لطيارين.
مطار اأبوظبي الدويل يتوقع تباطوؤ وترية منو 

الركاب يف 2017
ذك��ر �لرئي���ض �لتنفي��ذي بالإنابة ملط��ار�ت �أبوظبي �إن 
مط��ار �أبوظب��ي �ل��دويل يتوقع تباط��وؤ وت��رة منو عدد 
�ل��ركاب �لع��ام �جلاري، وذك��ر عبد �ملجي��د �خلوري �إن 
ثاين �أكرث مطار�ت �لإمار�ت �زدحاما يتوقع 25 مليون 

م�س��افر يف 2017 مقارن��ة مع 24.5 ملي��ون يف �ملئة 
2016 بن�س��بة زيادة نح��و �ثنن يف �ملئ��ة مقارنة مع 
متحدث��ة  و��س��افت   ،2016 يف  �ملئ��ة  يف   5.1 من��و 
با�س��م مط��ار�ت �أبوظب��ي �أن ه��ذ� عام �س��عب لأن�س��طة 
�لط��ر�ن حول �لع��ال بل وللمنطقة �أي�س��ا، ر�أينا �س��يئا 
م��ن �لتباط��وؤ يف �رسكات �لطر�ن �لت��ي تعمل يف مطار 
�أبوظب��ي ف�س��ال ع��ن �لو�س��ع �ل�سيا�س��ي �لإقليمي وكل 
ه��ذه �لعو�مل تقود لنمو �بط��اأ قليال، ويف �لعام �جلاري 
تباطاأت وترة منو �رسكات �لطر�ن يف �ل�رسق �لأو�س��ط 
يف ظل �أو�س��اع �قت�سادية �س��عبة بعد �أن كانت ت�سجل 
منو� �رسيعا. وتفاقمت �ل�س��غوط جر�ء قيود �ل�س��فر �لتي 
فر�ستها �إد�رة �لرئي�ض �لأمريكي دونالد تر�مب و�لأزمة 
�ل�سيا�س��ية يف �خلليج. وجتري �رسك��ة �لحتاد للطر�ن، 
�لناقل��ة �لرئي�س��ية يف مط��ار �أبوظبي �ل��دويل، مر�جعة 

ل�س��رت�تيجيتها وت�س��عي لتعي��ن رئي�ض تنفي��ذي جديد 
خلف��ا لرئي�س��ها �ملخ�رسم جيم���ض هوجان �ل��ذي ترك 
من�س��به يف �لأول من يوليو متوز، من جهة �أخرى �ألغت 
�لولي��ات �ملتح��دة حظر� كان��ت قد فر�س��ته على حمل 
�مل�س��افرين �أجهزة �لكمبيوت��ر �ملحمول د�خل �لطائر�ت 
عل��ى منت �لرح��الت �لقادمة م��ن �لعا�س��مة �لإمار�تية 
�أبوظب��ي. لك��ن رحالت �لط��ر�ن بن �أبوظب��ي و�لدوحة 
معلق��ة من��ذ �ل�س��هر �ملا�س��ي بع��د �أن قطع��ت �لإمار�ت 
�لدبلوما�س��ية  �لعالق��ات  �أخ��رى  عربي��ة  دول  وث��الث 
و�لقت�س��ادية مع قطر، و��س��تقبل مطار �أبوظبي �لدويل 
10.1 ملي��ون م�س��افر يف �أول خم�س��ة �أ�س��هر م��ن �لعام 
�جل��اري بزي��ادة 1.8 يف �ملئ��ة عل��ى �أ�س��ا�ض �س��نوي، 
ومط��ار دب��ي �لدويل ه��و �لأكرث �زدحام��ا يف �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة وهو مركز لطر�ن �لإمار�ت.
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