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حركة األسهم

ألمانيا تحصد الماليين من األزمة اليونانية

"توتال" تستثمر 3.5 مليار دوالر خالل 5 سنوات 
في حقل قطري

 قلق سويسري من تراجع أسعار المعدن النفيس 

  مصر تستضيف االجتماع بقيادة ليبيا ونيجيريا أوبك تظهر زيادة إنتاج النفط 
التنسيقي للبنك الدولي 

ذك��رت تقاري��ر �أن �أملاني��ا جنت نح��و 1.34 
ملي��ار يورو من تقدمي قرو���ض لأثينا، و�رش�ء 
�ل�سن��د�ت �ليوناني��ة، يف خط��وة حال��ت دون 

�إفال�ض �لبلد �لإغريقي يف عام 2015.
وقال��ت �سحيفة "زود دويت�سه ت�سايتونغ" يف 
تقريره��ا، �لذي ي�ستن��د �إىل ر�سالة موجهة من 
وز�رة �ملالية �لأملانية �إىل كتلة "�خل�رش" يف 
�لربمل��ان، �إن �لبالد ك�سبت 393 مليون يورو 
على �س��كل فو�ئد م��ن قرو�ض قدمته��ا لأثينا 

."KFW" عرب �لبنك �حلكومي �لأملاين

يف ح��ن، بلغت ح�سة برل��ن من �أرباح �رش�ء 
�ل�سن��د�ت �ليوناني��ة، و�لت��ي مت��ت م��ن خالل 
�لبن��ك �ملرك��زي �لأوروبي، منذ ع��ام 2015 
نح��و 952 مليون ي��ورو. وقد دفع ه��ذ� �لأمر 
بح�س��ب  ذل��ك،  و�س��ف  "�خل���رش" �إىل  كتل��ة 
دويت�س��ه فيله، بغري �لأخالق��ي، ودعت �لكتلة 
�حلكوم��ة �لأملاني��ة �إىل �إع��ادة ه��ذه �لأمو�ل 
�إىل �ليون��ان، �لت��ي تعي���ض يف تق�س��ف ح��اد. 
وتو�سل��ت �ليون��ان و�لد�ئن��ون �لدولي��ون يف 
�تف��اق ح��ول  �إىل   2015 �أغ�سط���ض/�َب   11
خطة �إنقاذ ثالث��ة حت�سل �أثينا مبوجبها على 

قرو�ض بنحو 86 مليار دولر.

���رشح م�سوؤولن تنفيذيان فرن�سي وقطري باأن 
توتال �لفرن�سي��ة �ست�ستثمر 3.5 مليار�ت دولر 
عل��ى م��دى خم���ض �سن��و�ت يف حق��ل �ل�ساهن 
�لنفط��ي �لقط��ري وتتوق��ع �إبق��اء �إنت��اج �حلقل 
يف  يومي��ا  برمي��ل  �أل��ف   300 عن��د  �لبح��ري 

�مل�ستقبل.
و�أبل��غ �لرئي�ض �لتنفيذي لتوت��ال باتريك بويان  
- خ��الل موؤمتر �سحف��ي يف �لدوح��ة مبنا�سبة 
تد�س��ن �رشك��ة م�سرتكة �ستت��وىل ت�سغيل �حلقل 
- �إن �ل�رشكة �لفرن�سية ت�ستهدف �ملحافظة على 
�إنت��اج �ل�ساه��ن عن��د 300 �ألف برمي��ل يوميا 

"ل�سنو�ت عديدة".
وكانت توتال ف��ازت بح�سة ن�سبتها %30 يف 

�حلقل �لعام �ملا�سي. 

يف ح��ن حتتفظ قطر للب��رتول �ململوكة للدولة 
بن�سب��ة %70 �ملتبقي��ة يف �مل���رشوع �مل�سرتك 
�مل�سغ��ل  كان  �ل�سم��ال.  نف��ط  �مل�سم��ى �رشك��ة 
مولر-مري�س��ك  �يه.ب��ي  ه��و  للحق��ل  �ل�ساب��ق 

�لدمنركية.
لقط��ر  �لتنفي��ذي  �لرئي���ض  �أعل��ن  م��ن جانب��ه، 
للب��رتول �سع��د �لكعب��ي �أن توتال قدم��ت �أف�سل 
عر���ض للحقل �لعام �ملا�س��ي و�إن �لعقد �جلديد 
�سيجلب �إير�د�ت �أعلى لقطر عن �لتفاق �ل�سابق.
وقال �إن توتال �ست�ستثمر 3.5 مليار دولر على 

مدى �لأعو�م �خلم�سة �ملقبلة.
وق��ال بويان �إن توتال �ست�ستثمر �ملزيد يف قطر 

ويف �لإمار�ت �أي�سا.
يذكر �أن ت�سغيل حقل �ل�ساهن �سي�ستمر مبوجب 
�لتف��اق �جلديد 25 عاما بدء� م��ن 14 يوليو/

متوز �جلاري.

م��ا  �لذه��ب،  م��ع  �س��الم  معاه��دة  توج��د  ل 
�مل�ستثم��رون  يعج��ز  كث��رية  �أ�سئل��ة  يط��رح 
�ل�سوي�رشي��ون عن �إيج��اد �أجوب��ة �سافية لها. 
�سلبي��ًا خ��الل حزي��ر�ن  كان  �لذه��ب  ف��اأد�ء 
)يونيو( �ملا�س��ي، و�لأ�سعار تو��سل هبوطها 
خ��الل �ل�سه��ر �جل��اري، م��ا يجع��ل �نتعا�سها 
على �ملدى �لق�سري �سعبًا قلياًل. و�أ�سار خرب�ء 
�سوي�رشي��ون يف مدينة زيوري��خ �إىل �أن �أ�سعار 
�لذه��ب تر�جعت نح��و 2 يف �ملئ��ة منذ مطلع 
�ل�سه��ر �ملا�س��ي. ولف��ت للنظ��ر �أن �لأ�سع��ار 
بد�أت ترت�جع بالتز�من مع تقهقر قوة �لدولر 
يف �أ�سو�ق �ل�رشف �لدولية يف حزير�ن. وقبل 
200 ي��وم، كان �سع��ر �أون�س��ة �لذه��ب نحو 
1335 دولر�ً، �أما �ليوم، فيبلغ نحو 1220 
دولر�ً وم��ا دون، كما ي�سج��ل خرب�ء حمليون 
تر�جع��ًا يف �لطلبات عل��ى �لذهب يف م�سفاة 

�رشكة »بامب« يف �لهند، �لتي تعد مع �ل�سن، 
م��ن �أكرب �لأ�س��و�ق �لنامي��ة �مل�ستهلكة للمو�د 

�لأولية، ومن �سمنها �لذهب.
وُيتوق��ع �أن يرت�ج��ع �سعر �أون�س��ة �لذهب �إىل 
م��ا دون 1200 دولر �بتد�ًء من مطلع �ل�سهر 
�ملقبل. وه��ذ� �سقف نف�سي قد يدفع �لكثري من 
�مل�ستثمري��ن، بالتع��اون م��ع جمموع��ات من 
�لو�سط��اء، �إىل بيع ح�س�ض كب��رية يف �أ�سو�ق 
�لذه��ب، علمًا �أن حج��م �لتد�ولت بالذهب يف 
�لولي��ات �ملتح��دة كان متو��سع��ًا ج��د�ً منذ 

مطلع �لربع �لثاين من �لعام �حلايل.
ولف��ت خرب�ء معادن ثمين��ة يف مدينة لوزرن 
�لنتب��اه، �إىل �أن مبيع��ات �لذهب خالل �ل�سهر 
�جلاري توط��دت تز�منًا م��ع ��ستعادة �لدولر 
�سيئ��ًا م��ن قوت��ه. وب���رشف �لنظ��ر ع��ن قوة 
�ل��دولر �أو �سعف��ه، ُيالحظ �أن �أ�سع��ار �لذهب 
ترت�ج��ع وكاأنه��ا خرج��ت عن حم��ور معادلة 

�جلاذبية �لتي ت�سعها مع �لدولر.

تفيد �أرق��ام ت�ستخدمه��ا �أوبك ملر�قبة 
معرو�سه��ا باأن �إنتاج �ملنظمة من �لنفط 
ق��د ز�د يف يونيو/حزي��ر�ن �أك��ر من 300 
�أل��ف برمي��ل يوميا حي��ث �ألقى تع��ايف �إنتاج 
بلدي��ن معفي��ن م��ن �تف��اق خف���ض �ملعرو�ض 
بظالل��ه على �للت��ز�م �لكب��ري لكثري م��ن �لأع�ساء 

�لآخرين.
وكان��ت منظم��ة �لبل��د�ن �مل�سدرة للب��رتول �تفقت على 
خف���ض �لإنتاج نح��و 1.2 ملي��ون برميل يومي��ا من �أول 
يناير/كان��ون �لث��اين للح��د م��ن تخم��ة �ملعرو���ض ودع��م 
�لأ�سعار. و�تفقت رو�سيا وع�رش دول �أخرى غري �أع�ساء يف �أوبك 

على خف�ض بن�سف ذلك �لقدر.
وبح�س��اب نيجريي��ا وليبي��ا �مل�ستثنيتن م��ن �لتفاق يك��ون �إنتاج 
�أع�س��اء �أوب��ك �لثالث��ة ع���رش يف يونيو/حزي��ر�ن ق��د �رتف��ع �إىل نحو 
32.47 ملي��ون برمي��ل يوميا وفقا ملتو�سط تقييم��ات م�سادر ثانوية 

ت�ستخدمها �أوبك ملر�قبة �إنتاجها. و�طلعت رويرتز على تلك �لأرقام.
ويزيد ذلك 330 �ألف برميل يوميا على رقم �أوبك �ملن�سور ل�سهر مايو �أيار.

وتوؤث��ر قف��زة يف �إنتاج نيجريي��ا وليبيا، �للذي��ن نالت �ل�رش�ع��ات �لد�خلية من 
�إمد�د�تهم��ا، على �أ�سعار �لنفط. وحد� تعايف �لإنت��اج ببع�ض �ملنتجن �إىل �حلديث 

عن طلب �ن�سمام �لبلدين �إىل خف�ض �ملعرو�ض.

وبح�سب �مل�سادر �لثانوية بلغ �إنتاج �لأحد ع�رش ع�سو� �مللتزمن مب�ستويات �إنتاج 
م�ستهدف��ة مبوجب �لتف��اق 29.840 ملي��ون برميل يومي��ا يف �ملتو�سط. و�طلعت 

رويرتز على تلك �لأرقام �أي�سا.
يعن��ي ه��ذ� ن�سبة �لت��ز�م 97 باملئة يف يونيو وفقا حل�ساب��ات لأوبك. ويقل ذلك عن 
م�ست��وى يوني��و حيث ت�س��ري �أرقام �أوب��ك �ملن�سورة لذل��ك �ل�سهر �إىل �لت��ز�م يتجاوز 
%100. وم��ن �ملوؤمل �أن تكون �أوبك ن�رشت تقييم �إنتاج يونيو/حزير�ن �مل�ستمد 
م��ن �مل�سادر �لثانوية �سمن تقريرها �ل�سه��ري ل�سوق �لنفط يف وقت لحق من يوم 
�أم���ض يوم �لأربع��اء.  وقالت م�سادر يف �أوبك �إن �لأرقام ق��د تخ�سع لتعديالت قبل 

�لن�رش مع �إ�سافة تقدير�ت �ملزيد من �مل�سادر �لثانوية.
وت�ستخ��دم �أوب��ك جمموعت��ي �أرق��ام ملر�قب��ة �إنتاجها - و�ح��دة تقدمه��ا كل دولة 
و�لثاني��ة تقدمها �مل�سادر �لثانوية مبا فيها و�سائ��ل �إعالم �لقطاع. يرجع ذلك �إىل 

نز�عات قدمية ب�ساأن م�ستويات �لإنتاج �حلقيقية.
وخف���ض �لإنت��اج �ملتفق عليه �لع��ام �ملا�سي يرتك��ز على م�ستوي��ات م�ستمدة من 
تقدير�ت �مل�سادر �لثانوية. ومن �ملتوقع بح�سب م�سادر يف �لقطاع �أن يظهر تقرير 
�أوب��ك يوم �لأربع��اء �أن �ل�سعودية �أبلغ��ت �ملنظمة �أنها رفع��ت �إنتاجها �إىل 10.07 
مليون برميل يوميا يف يونيو  زير�ن من 9.88 مليون برميل يوميا يف مايو/�أيار.
بهذه �لزيادة يتج��اوز �لإنتاج �ل�سعودي قليال هدف �أوبك للمملكة �لبالغ 10.058 
ملي��ون برميل يوميا للم��رة �لأوىل �لعام �حلايل لكن بح�س��اب متو�سط 2017 فاإن 

�لإنتاج يظل دون �مل�ستهدف ح�سبما ذكر م�سدر يف �أوبك.
و�مل�س��ادر �لثانوية �ل�ستة �لتي ت�ستخدمها �أوبك هي وكالة �لطاقة �لدولية ووكالتا 
بالت���ض و�أرجو���ض لت�سع��ري �لنف��ط و�إد�رة معلوم��ات �لطاقة �لأمريكي��ة وكامربدج 

�إنرجي ري�رش�ض �أ�سو�سيت�ض �ل�ست�سارية ون�رشة برتوليوم �نتلجن�ض ويكلي.

�أجم��ع �ملوؤمت��ر �لتن�سيق��ي لربنامج »تنمية �سعي��د م�رش«، �ملم��ول من �لبنك 
�لدويل ب�500 مليون دولر ملحافظتي �سوهاج وقنا، على �خلطو�ت �لتنفيذية 
للم�ساري��ع �لتنموي��ة يف �ملحافظت��ن به��دف رفع م�ست��وى �لتنمي��ة �ملحلية 
و�لت�سغي��ل وحت�س��ن �خلدمات �ملقدم��ة للمو�طن��ن. و�أكدت وزي��رة �لتخطيط 
و�ملتابعة و�لإ�سالح �لإد�ري رئي���ض �للجنة �لتي�سريية للربنامج هالة �ل�سعيد 
»�تخاذ خطو�ت تنفيذية للم�ساريع �لتنموية يف �ملحافظتن«. و�أ�سادت �للجنة 
مبا �أجنز من �لربنامج حتى �لآن، و�تفق على مو��سلة �لنقا�ض يف �ساأن طبيعة 
�مل�ساريع �ملزمع تنفيذها يف �إطار �لهتمام بتنمية �ل�سعيد، �إذ تويل �حلكومة 
�أهمي��ة كب��رية له��ذ� �لربنامج مبا يحق��ق تكامل جه��ود �لتنمي��ة �لقت�سادية 
و�لجتماعي��ة، وجهود �لدول��ة لتغطية �لفجو�ت �لتنموي��ة و�لإ�رش�ع مبعدلت 
�لتنمي��ة. ويهدف �لربنامج �إىل دعم �لقدر�ت �لتناف�سية للقطاعات �لقت�سادية 
يف �سوه��اج وقنا، من خالل تطوير �ملناط��ق �ل�سناعية و�خلدمات �حلكومية، 
و�إىل رفع �لكف��اءة �ملوؤ�س�سية للمحافظتن وحتديث منظومة �لتخطيط �ملحلي 
�لقائم��ة عل��ى �مل�ساركة ودع��م منظومة جم��ع �لبيانات وحتليله��ا. وعر�ست 
�ل�سعي��د يف ور�س��ة �لعمل »دور مر�كز �حلكومة يف حت�س��ن �سيا�سات �لإ�سالح 
�لإد�ري«، بالتع��اون مع »منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية« جتارب دول 

�رشق �أوروبا و�أمريكا �لالتينية يف جمال تاأ�سي�ض »مر�كز للحكومة«.

استثمارات المنطقة العربية تقدر بـ 94 بليون دوالر لعام 2016

ك�سفت �ملوؤ�س�س��ة �لعربية ل�سمان �ل�ستثمار و�ئتمان 
�ل�س��ادر�ت )�سم��ان(، ع��ن حت�س��ن طفي��ف جلاذبية 
جمموع��ة �لدول �لعربية يف موؤ�رش »�سمان« جلاذبية 
�ل�ستثمار للعام �حلايل مقارنة مبوؤ�رش �لعام �ل�سابق، 
على �لرغ��م من ��ستقر�ره��ا يف �ملرتب��ة �لر�بعة على 
م�ست��وى �لعامل من ب��ن 7 جمموعات جغر�فية للعام 

�خلام�ض على �لتو�يل.
و�أ�ساف �لتقرير �ل�سنوي �ل���32 ملناخ �ل�ستثمار يف 
�ل��دول �لعربية للعام �حل��ايل �لذي �أطلقت��ه �ملوؤ�س�سة 
م��ن مقرها يف �لكويت  ، �أن دول �خلليج ت�سدرت �أد�ء 
�ملجموعات �لعربية كما �رتف��ع �أد�وؤها ب�سكل طفيف 

مقارنة بعام 2016. 

ويف �ملقاب��ل حل��ت دول �مل�رشق �لعرب��ي يف �ملرتبة 
�لثانية عربيًا مع �رتفاع �أد�ئها وجاءت دول �ملغرب 

�لعربي يف �ملرتبة �لثالثة عربيًا.
و�أو�سح �لتقرير �أن �ملوؤ�رش ي�ساعد متخذي �لقر�ر على 
حتدي��د مكامن �لقوة و�ل�سع��ف لكل دولة �أو جمموعة 
جغر�في��ة على �سعيد جاذبيته��ا لال�ستثمار �لأجنبي 
�ملبا���رش بالن�سب��ة للموؤ���رش�ت �لفرعي��ة �أو �ملكونات 
�لرئي�سي��ة للموؤ���رش �لعام، ومب��ا ي�ساه��م يف �سياغة 
�ل�سيا�سات و�قرت�ح �لإجر�ء�ت �لالزمة لتح�سن مناخ 

�ل�ستثمار.
و�أ�س��ار �لتقري��ر �ل��ذي �عتم��د عل��ى �آخ��ر �لبيان��ات 
�ل�سادرة عن موؤمت��ر �لأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية 
�ل�ستثم��ار  م�ساري��ع  بيان��ات  وقاع��دة  )�أنكت��اد( 
�لأجنب��ي �ملبا�رش يف �لعامل وم�س��ادر وطنية �أخرى، 

�أن تدفق��ات �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا���رش �لو�ردة �إىل 
�ل��دول �لعربية �سه��دت �رتفاعًا ن�سبت��ه 25 يف �ملئة 
مقارن��ة   ،2016 ع��ام  دولر  بلي��ون   30.8 لتبل��غ 

ب�24.6 بليون دولر عام 2015 .
و�أو�سح��ت �ملوؤ�س�س��ة يف تقريره��ا، �أن �ل�ستثم��ار�ت 
�ل��و�ردة �إىل �ل���دول �لعربي���ة مثل��ت م��ا ن�سب�ته 1.8 
يف �ملئة م��ن �لإجمايل �لعاملي �لبالغ 1774 بليون 
�إجم��ايل  م��ن  �ملئ��ة  2016، و4.8 يف  ع��ام  دولر 
�ل��دول �لنامية �لبالغ 646 بلي��ون دولر للعام ذ�ته، 
2016 �سه��د تو��س��ل ترك��ز  �أن ع��ام  و�أ�س��ارت �إىل 
�ل�ستثم��ار �لأجنب��ي �ملبا�رش �ل��و�رد يف عدد حمدود 
م��ن �ل��دول �لعربي��ة ، �إذ ��ستح��وذ كل م��ن �لإم��ار�ت 
وم���رش و�ل�سعودي��ة عل��ى نح��و 80 يف �ملئ��ة م��ن 

�لإجمايل.

و�سهدت �أر�سدة �ل�ستثم��ار �لأجنبي �ملبا�رش �لو�فدة 
�إىل �ل��دول �لعربي��ة �رتفاعًا م��ن 807 مالين دولر 
وبح�س��ة 3.3 يف �ملئة م��ن �لإجمايل �لعاملي �لبالغ 
2016. و�ساأنه��ا �ساأن  25.2 تريلي��ون دولر ع��ام 
�لتدفق��ات، ترك��زت �لأر�س��دة يف ع��دد حم��دود م��ن 
�لدول، فا�ستحوذ كل من �ل�سعودية و�لإمار�ت وم�رش 

على 54.2 يف �ملئة من �لإجمايل.
ويف �ملقاب��ل �سجل��ت تدفق��ات �ل�ستثم��ار �لأجنب��ي 
�ملبا���رش �ل�س��ادر من �ل��دول �لعربية تر�جع��ًا ن�سبته 
14 يف �ملئ��ة �إىل 31.3 بلي��ون دولر ع��ام 2016 
وبح�س��ة بلغت 2.2 يف �ملئة م��ن �لإجمايل �لعاملي 
1542 بلي��ون دولر، و8.2 يف �ملئ��ة م��ن  �لبال��غ 
�إجم��ايل �ل��دول �لنامي��ة �لبال��غ 383 بليون��ًا لع��ام 
2016. ومثل��ت �لإمار�ت و�ل�سعودية وقطر و�سلطنة 

عم��ان ولبنان عل��ى �لتو�يل، وفق��ًا للتقرير، �مل�سادر 
�لرئي�سي��ة للتدفق��ات �ل�س��ادرة م��ن �ملنطق��ة بن�سبة 
74 يف �ملئ��ة لعام 2016، يف حن �سهدت �لكويت 
ع��ودة تدفقات �سادرة بقيم��ة 6.3 بليون دولر. �أما 
على �سعيد �أر�سدة �ل�ستثم��ار�ت �لأجنبية �ملبا�رشة 
�ل�سادرة من �لدول �لعربية فقد بلغت 352.4 بليون 
دولر بنهاي��ة عام 2016، ومثلت 1.4 يف �ملئة من 
�لإجم��ايل �لعاملي �لبال��غ 25.2 تريليون دولر عام 
2016. ووفق��ًا لقاع��دة بيان��ات �أ�س��و�ق �ل�ستثمار 
�لأجنب��ي �ملبا���رش )FDI MARKETS(، �سه��د 
عام 2016 قيام 616 �رشكة باإن�ساء 773 م�رشوعًا 
��ستثماريًا �أجنبيًا يف �لدول �لعربية بكلفة ��ستثمارية 
تق��در ب���94 بلي��ون دولر وفرت ما يزي��د على 115 
�ل��ف فر�سة عمل. و�أو�س��ح �لتقرير �أن م�رش حلت يف 

مقدم �لدول �مل�ستقبلة للم�ساريع بقيمة 40.9 بليون 
دولر وبح�س��ة 44.3 يف �ملئة م��ن �لإجمايل، تلتها 
�ل�سعودي��ة ب���12.8 يف �ملئ��ة ثم �لإم��ار�ت 0.6 يف 
�ملئ��ة. وت�س��درت �ل�سن قائمة �أه��م �مل�ستثمرين يف 
�ملنطقة ب�29.5 بليون دولر وبن�سبة 31.9 يف �ملئة 
م��ن �لإجم��ايل تلتها �لإم��ار�ت بقيم��ة 15.2 بليون 
دولر وبح�س��ة بلغ��ت 16.4 يف �ملئ��ة ث��م �لوليات 
�ملتح��دة 7 بالي��ن دولر وبح�س��ة بلغ��ت 7.6 يف 
�ملئة. وعلى �سعيد م�ساريع �ل�ستثمار �لعربي �لبيني 
فقد �سه��د عام 2016 قيام 91 �رشكة عربية باإن�ساء 
142 م�رشوع��ًا يف �ملنطق��ة خ��ارج ح��دود دوله��ا، 
وق��درت �لكلف��ة �ل�ستثماري��ة لتل��ك �مل�ساري��ع بنحو 
22.2 بليون دولر، �إذ وفرت نحو 26.6 �لف فر�سة 

عمل جديدة . 

وكالة الطاقة الذرية تتهيأ الفتتاح بنك لليورانيوم 

لليور�نيوم  بنك  لفتتاح  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  ت�ستعد 
تخزين  و�سيتم  زبائن.  �أي  له  جتد  ل  قد  �أنها  غري  كاز�خ�ستان،  يف 
�ليور�نيوم �خلام �مل�ستخدم يف ت�سنيع �لوقود �لنووي و�لقنابل �لذرية 
يف من�ساأة �سناعية ترجع �إىل �لعهد �ل�سوفياتي كان �لأمن فيها يعّد 
مرت�خيًا لدرجة �أنه مت نقل كل �ليور�نيوم �لعايل �لتخ�سيب �ملوجود 

فيها يف عملية �رشية �أمريكية عام 1994.
وهدف �لوكالة �لدولية وهي تتهياأ لفتتاح بنك �ليور�نيوم �ملنخف�ض 
�لتخ�سيب يف مدينة �أو�سكيمن، هو ذ�ته �لذي كان هدف و��سنطن قبل 
هذه  �ليور�نيوم  �أن  غري  �لنووي.  �لنت�سار  منع  يف  ويتمثل  �سنة   23
يف  لال�ستخد�م  معها  ي�سلح  �لتي  بالدرجة  خم�سبًا  يكون  لن  �ملرة 
ل�ستخد�م  �رشورة  هناك  تكون  لن  �لت�سور�ت  �أف�سل  ويف  �لأ�سلحة، 

�لبنك �لذي تبلغ تكاليفه 150 مليون دولر.
�ليور�نيوم  من  »�ل�سحب«  �لوكالة  يف  �لأع�ساء  للدول  و�سيتاح 
�لوقود  �إم��د�د�ت  ��سطربت  �إذ�  �ل�سوق  باأ�سعار  �لتخ�سيب  �ملنخف�ض 
�لبنك  �أن  غري  ��ستثنائية«،  »ظروف  ب�سبب  �لنووية  �ملحطات  لإحدى 

�سيكون مثابة �ملالذ �لأخري.
لتطوير  و�ملال  �لوقت  تخ�سي�ض  عن  �لدول  همم  تثبيط  هو  و�لهدف 
تكنولوجيات �لتخ�سيب �لنووي �لتي قد ت�ستخدم يف تنقية �ليور�نيوم 
عن  �لدول  ردع  وكذلك  �لع�سكرية  لال�ستخد�مات  ت�سلح  درجات  �إىل 

حماولة �حل�سول على �ليور�نيوم بطرق غري م�رشوعة.
نز�ع جديد  ن�سوب  لها حتا�سي  تكفل  و�س����يلة  �متالك  �لوكالة  وتريد 

تو�س��ل  قبل  �لن��ووي  �إي��ر�ن  برنام��ج  على  للخالف  مماثل 
�أن�سطتها  من  للحد  طهر�ن  مع  �سفقة  �إىل  �لعاملية  �لقوى 

�لنووية.
وقال �ملدير �ملوؤ�س�ض ملركز در��سات �لطاقة و�لأمن يف 

مت�سائاًل:  �جلديد  �لبنك  عن  خلوبكوف  �أنتون  مو�سكو 
»هل ي�سمن �أل تقيم دول جديدة من�ساآت للتخ�سيب؟ 

لدول  �إ�سافية  حو�فز  يخلق  لكنه   ... ل  بالطبع 
جديدة حتى ل تقيم من�ساآت تخ�سيب«.

�ملتحدة  �ل���ولي���ات  بينها  دول  و���س��ارك��ت 
�رشق  يف  �ليور�نيوم  بنك  بناء  متويل  يف 

كيلومرت   1000 م�سافة  على  كاز�خ�ستان 
�سارك  �آ�ستانة، كما  �لعا�سمة  تقريبًا من 

بافيت مببلغ  و�رن  �لأمريكي  �لبليونري 
50 مليون دولر.

 90 �إىل  ي�سل  م��ا  تخزين  و�سيتم 
�ملنخف�ض  �ليور�نيوم  من  طنًا 

يكفي  م���ا  �أي  �ل��ت��خ�����س��ي��ب 
باملاء  يعمل  مفاعل  لت�سغيل 

�خل��ف��ي��ف ل��ت��زوي��د م��دي��ن��ة 
ك��ب��رية ب��ال��ك��ه��رب��اء مل��دة 

و�سيتم  ���س��ن��و�ت.  ث��الث 
�لأمن.  �إجر�ء�ت  ت�سديد 

ف�سيكون للبنك حمطة 
خا�سة  ق���ط���ار�ت 

به  و�سيحيط  ب��ه 
�سور من �ل�سباك 

�مل���ع���دن���ي���ة 
�رت���ف���اع���ه 

 3.5 نحو 
م�����������رت 

وم��زود 

بكامري�ت للمر�قبة �لأمنية.
للبنك  �خلارجي  �ملحيط  حول  �أمتار  ثالثة  بارتفاع  �سور�ن  و�سيقام 
�ل�سباك �ملعدنية و�أعلى كل  �لأول من �خلر�سانة و�ل�سلب و�لثاين من 
منهما �أ�س���الك �س�ائكة. و�سيطوف �أفر�د من �حلر�ض �لوطني بالأر�ض 

�ملحيطة بالبنك ومعهم كالبهم.
�ل�سوفياتي،  �لحتاد  �سقوط  �سنو�ت من  وبعد ثالث   1994 عام  ويف 
�ليور�نيوم  �رشقة  من  جمرمون  يتمكن  �أن  �ملتحدة  �لوليات  خ�سيت 
لبيعه  �إما  �ملحفوظ يف خمزن  �ملئة  91 يف  �أو   90 بن�سبة  �ملخ�سب 
ت�سنيع  يف  ��ستخد�مه  �أو  �لنووية  �لتكنولوجيا  �متالك  حتاول  لدولة 

عبوة نووية.
ويف �سهري ت�رشين �لأول )�أكتوبر( وت�رشين �لثاين )نوفمرب( من ذلك 
�خلرب�ء  من  فريق  قام  �لكاز�خ�ستانية،  �حلكومة  من  ومبو�فقة  �لعام 
�لأمريكين بتاأمن 600 كيلوغر�م من �ليور�نيوم �مل�سع، وهي كمية 

تكفي لت�سنيع 24 قنبلة نووية ونقلها باأمان �إىل �لوليات �ملتحدة.
ثقة  بناء  يف  زفري«  »م�رشوع  با�سم  �ملعروفة  �لعملية  تلك  و�ساهمت 
كاز�خ�ستان �جلمهورية �ل�سوفياتية �ل�سابقة �لتي ��ستقلت عام 1991 
مع �ملجتمع �لدويل ومهدت �لطريق لقر�ر �لوكالة �لدولية �إقامة �لبنك 
فيها. كذلك فاإن كاز�خ�ستان متثل خيار�ً منطقيًا لأنها �أكرب دول �لعامل 

�إنتاجًا لليور�نيوم.
�سلبة  �سمعية  مادة  وهو  �ليور�نيوم  فلوريد  �ساد�ض  تخزين  و�سيتم 
�سديدة �ل�سمية ترت�وح ما بن �للونن �لأبي�ض و�لرمادي وت�ستخدم يف 
عملية �لتخ�سيب، يف 60 حاوية على �سكل ��سطو�ين. ول ميكن حتويل 

هذه �ملادة مبا�رشة �إىل وقود لأنها عملية ت�ستغرق �أ�سهر�ً.

كازاخستان – متابعة 

برلين – متابعة 

 قطر – متابعة 

برن – متابعة 

فينا – متابعة 

القاهرة – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
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مؤشرات 
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