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حركة األسهم

دعوات لفتح تحقيق في ممارسات الصين التجارية 

االنتعاش االقتصادي يرفع اليورو

قطاع المرافق اإلماراتي يتخطى الـ 12 
بليون دوالر

  ألمانيا تؤكد قدرتها على خفض   االحتباس الحراري يؤثر في فيضانات األنهار في أوروبا
نسبة البطالة إلى أقل من %3

بكني – متابعة  
اأف��اد م�سوؤولون كب��ار يف الإدارة الأمريكية باأن 
الرئي���س دونالد ترام��ب �سيطلب يوم الثنني من 
كب��ري م�ست�ساري��ه التجاريني حتديد م��ا اإذا كان 
يتع��ني فت��ح حتقي��ق يف املمار�س��ات التجارية 
لل�سني، والتي جترب ال�رشكات الأمريكية العاملة 
هناك على التخلي عن حقوق ملكياتها الفكرية.
وتاأتي هذه اخلط��وة، التي رمبا توؤدي يف نهاية 
الأم��ر اإىل فر���س تعريف��ات جمركي��ة باهظ��ة 
للغاية على ال�سل��ع ال�سينية، يف وقت يطلب فيه 
ترامب م��ن ال�سني بذل املزيد م��ن اجلهد لوقف 
برنام��ج ال�سواريخ النووية ال��ذي تطوره كوريا 
ال�سمالي��ة، ويه��دد في��ه باحتمال اتخ��اذ اإجراء 

ع�سكري �سد بيونغ يانغ.

واأك��د م�س��وؤول يف الإدارة الأمريكي��ة اأن اجلهود 
اإج��راء  ب�س��اأن كوري��ا واحتم��ال  الدبلوما�سي��ة 
حتقي��ق ب�س��اأن املمار�س��ات التجاري��ة ال�سينية 
اأم��ران »ل �سل��ة بينهم��ا على الإط��اق«. وقال 

لل�سحافيني »هذان اأمران خمتلفان متاما«.
وقال م�س��وؤول اآخر لل�سحافي��ني اإن »ممار�سات 
ال�س��ني التجاري��ة و�سيا�ساته��ا ال�سناعي��ة غري 
العادل��ة والت��ي تت�سم��ن اإجبار ال���رشكات على 
نقل التكنولوجيا و�رشق��ة امللكية الفكرية ت�رش 
بالقت�س��اد الأمريك��ي والعم��ال الأمريكي��ني«، 
م�سيف��ًا اأن »الإجراء الذي �سيتخ��ذ يوم الثنني، 
يعك���س اللتزام الثابت من جان��ب الرئي�س بحل 
نهائ��ي له��ذه امل�سكل��ة«، يف حني ق��ال م�سوؤول 
ثالث اإن »التحقي��ق يف حال بدئه رمبا ي�ستغرق 
م��دة ت�س��ل اإىل عام، لذا فاإن م��ن املبكر التكهن 
ب��اأي اإجراءات رمبا ُتتخ��ذ �سد ال�سني يف نهاية 

 ير�س��د املحللون ال�سوي�رشيون قوة غري طبيعية 
لليورو خال ال�سنة احلالي��ة، الذي ارتفع بن�سبة 
12 يف املئ��ة مقاب��ل الدولر من��ذ مطلع العام 
وحت��ى الآن. وتنعك���س قوة الي��ورو اإيجابًا على 
ال���رشكات الأمريكية امل�س��ّدرة، و�سلبًا على تلك 
الأوروبية. ويربز ه��ذا التاأثري يف موؤ�رش »داك�س 
30« يف بور�س��ة فرانكف��ورت الأملانية، حيث 
تواجه اأ�سه��م ال�رشكات الأوروبي��ة املتخ�س�سة 
وُيفاج��اأ  ج��داً.  �سيئ��ة  اأو�ساع��ًا  بالت�سدي��ر، 
ال�سوي�رشي��ون بق��وة اليورو حالي��ًا، حتى عندما 
يعطي الأخري الفرنك ال�سوي�رشي مكانة تناف�سية 
مرموقة ح��ول العامل. ومن ثم يخ��ول ال�رشكات 

ال�سوي�رشي��ة امل�س��ّدرة تعزي��ز عائداتها ب�رشعة. 
يف املق��ام الأول، عزا خرباء �سوي�رشا قوة العملة 
املوح��دة اإىل النتعا�س القت�س��ادي يف منطقة 
تقوي��ة  الأوروبي��ة  ال���رشكات  وب��داأت  الي��ورو، 
عائداتها. واأبرز مثال على ذلك ما ي�سجله موؤ�رش 
»�ستوك���س 600« الذي ي�س��م اأي�سًا �رشكات من 
دول اأخ��رى، مث��ل بريطاني��ا تتعام��ل بعم��ات 
غ��ري اليورو. اإذ جنحت تل��ك ال�رشكات املن�سوية 
يف ه��ذا املوؤ���رش، بتعزي��ز عائداته��ا بن�سبة 25 
يف املئ��ة يف الرب��ع امل��ايل الأول م��ن ال�سن��ة 
احلالي��ة. يف حني توقع املحلل��ون ال�سوي�رشيون 
والأوروبي��ون، اأن تزي��د ه��ذه العائ��دات بن�سب��ة 
ترتاوح ما بني 9 و11 يف املئة يف الربع املايل 

الثاين.

حتق��ق �س��وق قط��اع اإدارة املراف��ق الإمارات��ي 
م�ست��وى قيا�سي��ًا خ��ال ال�سنة احلالي��ة، لت�سل 
قيمت��ه اإىل 12.49 بليون دولر، وفق ما ك�سف 
مركز »تيك �ساي للبحوث« وهو ال�رشيك البحثي 
ملعر���س اإدارة املراف��ق »اأف اأم اإك�سبو 2017«. 
وتتمثل اإحدى العوامل الرئي�سية التي ترفع هذه 
القيم��ة، بعقود الإن�س��اء يف الإم��ارات واملقّدرة 
ظ��ل  ويف  دولر.  بلي��ون   629 بنح��و  قيمته��ا 
التوقع��ات التي ت�سري اإىل اكتماله��ا بحلول عام 
اإدارة  2021، �ستدف��ع ه��ذه امل�ساري��ع قط��اع 
املراف��ق نحو اتخ��اذ اإجراءات وا�سع��ة، وحتقيق 
زي��ادة ملمو�س��ة يف قيم��ة ه��ذا القط��اع، بحيث 

تتجاوز 17 بليون دولر.
اأم  »اأف  املراف��ق  اإدارة  معر���س  مدي��ر  وق��ال 
اإك�سب��و« الك�سي�س ويتلي: »ميل��ك القطاع فر�سة 

لكت�س��اب الزخ��م عل��ى خلفي��ة م�ساري��ع البناء 
املتزاي��دة يف الإمارات«. واأ�سار اإىل اأن املعر�س 
»يوف��ر م�ساحة عمل م�سرتكة تتي��ح للمخت�سني 
يف القط��اع معاجل��ة التحدي��ات وتوريد احللول 
املنا�سبة، ما ي�سمح لهم بتحقيق اأق�سى ا�ستفادة 

من الفر�س املتاحة اأمامهم يف امل�ستقبل«.
اإك�سب��و  اأم  »اأف  املراف��ق  اإدارة  موؤمت��ر  وُيعق��د 
املرافق  باإدارة  2017« املعر�س املتخ�س���س 
يف املنطقة يف 25 اأيلول )�سبتمرب( املقبل، على 
اأر���س مرك��ز دبي التج��اري العامل��ي. و�ستقوم 
اجله��ات العار�س��ة املحلية والعاملي��ة، بعر�س 
اإدارة  جم��ال  يف  وحلوله��ا  منتجاته��ا  اأح��دث 
املرافق مع الرتكيز على زيادة م�ستويات الطلب 
عل��ى خف���س التكالي��ف وحت�س��ني اخلدمات من 
جان��ب الزبائن. ويتطّرق املعر�س اإىل امل�ساريع 
امل�ستدامة واملوف��رة للطاقة، يف ظل ا�ستمرارها 

بتحقيق الأ�سبقية يف ال�سوق املحلية.

اإىل  احل��راري  الحتبا���س  ي��وؤدي 
تغي��ري ارتف��اع من�س��وب الأنه��ار يف 
الزراعي��ة  الن�ساط��ات  مه��دداً  اأوروب��ا، 
مل��ا  وفق��ًا  الق��ارة،  يف  التحتي��ة  والبن��ى 
خُل�ست اإليه درا�س��ة ن�رشتها جملة »�ساين�س« 
الأمريكي��ة �سملت معلومات متت��د على خم�سني 
عامًا، واأظه��رت اأن في�سانات الأنهار باتت حتدث 
قب��ل ب�سعة اأ�سابي��ع من موعدها ال�سن��وي، يف غرب 
الق��ارة الأوروبي��ة و�سماله��ا ال�رشق��ي. اإذ حت��دث ه��ذه 
الظاه��رة يف ال�سويد وفنلن��دا ويف دول البلطيق، قبل �سهر 
م��ن املوعد ال��ذي كانت علي��ه يف �ستينات الق��رن الع�رشين 
و�سبعينات��ه. وُيف���رّش ذل��ك بذوبان اجللي��د املبك��ر الناجم عن 

الحتبا�س احلراري.
وحلل فريق الباحثني باإ�رشاف مدير »معهد الهند�سة املائية واإدارة 
امل��وارد« يف جامعة فيين��ا غونرت بلو�سب، معلوم��ات جمعت من 38 
بلداً بني عامي 1960 و2010. وقارن الباحثون معدلت املت�ساقطات 
ورطوب��ة الرتبة ودرج��ات احلرارة، لتحديد العوامل الت��ي ت�سبب هذا التغرّي 

يف مواعيد في�سان الأنهار.
وق��ال بلو�س��ل يف موؤمت��ر �سح��ايف، »مل ندر���س ق��وة الفي�سان��ات يف ال�سنوات 
اخلم�س��ني املا�سية، واإمنا الوق��ت الذي ح�سلت فيه خال ال�سن��ة، وكيف اختلف 

ذل��ك ب��ني العام��ني 1960 و2010«. ولف��ت النتب��اه اإىل اأن »نتائجن��ا اأظهرت 
وج��ود ب�سمة وا�سح��ة للتغري املناخي عل��ى حركة جماري الأنه��ار يف اأوروبا، 

لكن هذه الأثر يختلف من مكان اإىل اآخر يف القارة«.
و�ُسّجل��ت اأك��رب التغريات يف اأوروب��ا الغربية على �سواح��ل الأطل�سي بني الربتغال 
واإنكلرتا حيث �سارت الأنهار تفي�س قبل موعدها املعتاد بخم�سة ع�رش يومًا يف 
الأقل. ويف�رّش ذلك بارتفاع ن�سبة الرطوبة يف الرتبة. اأما يف �سمال �رشقي اأوروبا 

فيعزا الأمر اإىل ذوبان الثلوج الذي �سار يبداأ يف اأول الربيع.
واأو�س��ح الباح��ث يف »معهد العل��وم البيئي��ة واملائية« يف بريطاني��ا وامل�رشف 
عل��ى فريق الباحثني جيمي هاناغورداإن، اأن ه��ذه الدرا�سة ت�سري اإىل اأن »جريان 
الأنه��ار يتاأث��ر باملن��اخ عل��ى نط��اق وا�س��ع يف �سم��ال غ��رب اأوروب��ا، وتزودنا 
مبعلوم��ات جديدة عن التغرّي يف اآلي��ة الفي�سانات«. واأكد �رشورة »ال�ستمرار يف 

مراقبة اأوقات في�سانات الأنهار وذروتها ووتريتها«.
وم��ن �س��اأن ه��ذا التغ��ري يف مواعيد في�س��ان الأنه��ر، اأن يوؤث��ر ب�س��كل كبري على 
املحا�سيل الزراعية و�سامة البنى التحتية واإنتاج الطاقة الكهربائية من املياه، 

وعلى التغذية باملاء اأي�سًا، وفقًا ملا جاء يف مقال ن�رش اي�سًا يف املجلة ذاتها.
ويوؤث��ر في�س��ان الأنهار يف ع��دد متزايد م��ن الأ�سخا�س يف الع��امل، اأكرث من اأي 
نوع اآخر من الكوارث الطبيعية. وتقّدر اخل�سائر الناجمة عن هذه الظاهرة �سنويًا 
مبئة واأربعة بايني دولر. ويتوقع اأن يتوا�سل الرتفاع يف اخل�سائر مع ا�ستمرار 
الحتبا���س احل��راري، واأي�سًا مع ازدي��اد عدد القاطنني يف املناط��ق القريبة من 
املجاري املائية، ف�سًا عن ازدياد الفي�سانات املدمرة ع�رشين �سعفًا مع حلول 
نهاي��ة القرن احلادي والع�رشين، ما يجعل »حت�س��ني املعطيات والتقديرات حول 

التغريات املو�سمية للفي�سانات اأمراً ل بد منه«، وفقًا للباحثني.

اأعلن��ت امل�ست�س��ارة الأملانية اأنغيا م��ركل اأن بادها قادرة على خف�س 
ن�سبة البطالة اإىل اأقل من ثاثة يف املئة بحلول العام 2025، وهو الهدف 
الرئي�س��ي الذي تريد حتقيقه يف اإطار ال�ستع��داد لانتخابات الت�رشيعية 
املق��ررة يف اأيل��ول )�سبتم��رب( املقبل. وقالت م��ركل يف خطاب القته يف 
مدين��ة دورمتوند )غرب( التي تزوره��ا يف اإطار احلملة النتخابية: »لقد 
حددنا العام 2025 للو�سول اإىل املاءة يف العمل، اأي ن�سبة بطالة اأقل 
من ثاث��ة يف املئة، واأعتقد باأننا �سنحقق هذا الهدف«. ويرد هذا الهدف 
يف الربنام��ج النتخاب��ي لائتاف بني احلزب��ني املحافظني، »الحتاد 
امل�سيح��ي الدميوقراطي« و»الحت��اد امل�سيحي الجتماعي« يف بافاريا، 
وال��ذي اأعلن��ت خطوط��ه العري�س��ة يف مطل��ع مت��وز )يولي��و( املا�س��ي. 
واأ�ساف��ت امل�ست�س��ارة اأنه لتحقيق ه��ذا الهدف ل بد م��ن تكثيف اجلهود 
مل�ساع��دة العاطل��ني ع��ن العمل منذ م��دة طويلة )اأكرث من �سن��ة( والذين 
ي�س��ل عددهم اإىل نحو ملي��ون يف اأملانيا. وتواجه املاني��ا م�سكلة تزايد 
ع��دد املتقاعدي��ن مع ارتفاع املع��دل العمري يف الب��اد، وحتقيق هدف 
خف���س ن�سب��ة البطال��ة اىل ما دون ثاث��ة يف املئة �سيتي��ح عدم خف�س 
روات��ب املتقاعدين وجتن��ب رفع ن�سبة امل�ساهم��ة يف �سناديق ال�سمان 

الجتماعي. واألقت مركل خطابها بعد عودتها من اإجازتها ال�سيفية،

مصر واإلمارات تؤسسان شركة تنمية لتنفيذ مشاريع في قناة السويس

اأ�ّس�س��ت حكومت��ا دب��ي وم���رش �رشك��ة تنمي��ة، ب��ني 
جمموعة »دب��ي العاملية« والهيئة العامة القت�سادية 
ملنطق��ة قناة ال�سوي�س، التي اأُطلقت ر�سميًا عرب موافقة 
الرئي���س امل���رشي عبدالفت��اح ال�سي�سي عل��ى اإن�سائها 
ك�رشك��ة تنمية رئي�سة م�سرتكة، ك��ي تنّفذ م�ساريع يف 
منطق��ة قن��اة ال�سوي���س، وذل��ك يف اجتم��اع عقده يف 
القاه��رة مع رئي�س جمل���س الإدارة الرئي���س التنفيذي 
ل��� »جمموع��ة موانئ دب��ي العاملي��ة« رئي���س موؤ�س�سة 
املوان��ئ واجلم��ارك واملنطقة احلرة �سلط��ان اأحمد بن 
�سليم، ورئي�س هيئة قناة ال�سوي�س رئي�س الهيئة العامة 
القت�سادي��ة ملنطق��ة قن��اة ال�سوي���س الفري��ق مه��اب 
ممي�س. واأكدت حكومة دبي يف بيان، اأن احلدث »يتّوج 

م�سرية التطوير ال�سامل ملنطقة قناة ال�سوي�س التي ُتعد 
م��ن اأهم املناط��ق العاملي��ة لتطوير خدم��ات املوانئ 
واملناط��ق التجارية واللوج�ستية، وم��ن اأكرث املناطق 
متي��زاً يف الع��امل على ال�سعي��د القت�س��ادي، نظراً اإىل 
قربه��ا من الأ�س��واق العاملي��ة، وا�ستحواذها على جزء 
كبري من حرك��ة التجارة العاملية العابرة للقناة، التي 
متثل عموداً فقريًا للنقل البحري على ال�سعيد الدويل«. 
واأف��ادت باأن »موانئ دبي العاملي��ة« �ستن�سىء منطقة 
�سناعي��ة ولوجي�ستي��ة وجتاري��ة متكامل��ة، ت�سمل كل 
اخلدم��ات واملناطق ال�سكني��ة والرتفيهي��ة يف منطقة 

قناة ال�سوي�س القت�سادية«.
وق��ال بن �سلي��م: »انطاق��ًا م��ن التوجيه��ات ال�سديدة 
لقيادتن��ا احلكيم��ة والروؤي��ة الثاقب��ة لنائ��ب رئي���س 
دول��ة الإم��ارات رئي���س جمل���س ال��وزراء وحاكم دبي 

ال�سي��خ حمم��د بن را�سد اآل مكتوم، تب��ادر »موانئ دبي 
العاملي��ة« اإىل تاأ�سي���س �رشك��ة التنمي��ة امل�سرتكة مع 
الهيئة العامة القت�سادية ملنطقة قناة ال�سوي�س، لدعم 
خطط الأ�سقاء يف م�رش لتنمية القت�ساد وتطويره، من 
خال م���رشوع املنطقة القت�سادية لقن��اة ال�سوي�س«. 
واأعل��ن »العمل على م�ساندة هذا امل�رشوع احليوي عرب 
نق��ل جتاربنا وخرباتنا الإقليمي��ة والدولية يف تطوير 

املوانئ واملناطق احلرة يف مناطق العامل وقاراته«.
حتالف ا�سرتاتيجي

اللوجي�ستي��ة  واخلدم��ات  املوان��ئ  �سناع��ة  وتلق��ت 
العاملي��ة باهتم��ام، اإع��ان تاأ�سي���س �رشك��ة التنمي��ة 
امل�سرتكة اجلديدة بني »موانئ دبي العاملية« والهيئة 
العام��ة القت�سادي��ة ملنطقة قناة ال�سوي���س، بو�سفها 
املجموع��ة  �ستنق��ل  اإذ  ا�سرتاتيجي��ًا.  حتالف��ًا  متث��ل 

الإماراتي��ة ع��رب ه��ذا امل���رشوع املتكام��ل جتربته��ا 
التجاري��ة  املناط��ق  تطوي��ر  �سناع��ة  يف  الدولي��ة، 
واللوجي�ستي��ة املتكامل��ة، م�ستندة اإىل ال��دور العاملي 
لإم��ارة دب��ي يف ه��ذه ال�سناع��ة عرب الأمن��وذج الذي 
قدمت��ه اإىل الع��امل واملتمث��ل بتطوير مين��اء جبل علي 
واملنطقة احلرة جلبل عل��ي )جافزا( واإدارتهما بقيادة 
»موانئ دب��ي العاملية«. وُيعّد مين��اء جبل علي الأكرب 
يف منطق��ة ال���رشق الأو�س��ط، وه��و حم��وري لأكرث من 
90 خدم��ة ماحي��ة اأ�سبوعي��ة تربط اأك��رث من 140 
مين��اء يف اأنح��اء الع��امل، وبطاق��ة ا�ستيعابي��ة ت�س��ل 
اإىل 22.1 ملي��ون حاوي��ة منطية قيا���س 20 قدم، مع 
اإجن��از م�ساري��ع التو�س��ع احلالية للمين��اء بحلول عام 
2018. وت�ستح��وذ »جاف��زا« عل��ى 32 يف املئة من 
جمم��وع ال�ستثم��ار الأجنب��ي املبا���رش املتدف��ق اإىل 

الإم��ارات، كم��ا ت�ساه��م يف 21 يف املئ��ة م��ن الناجت 
املحل��ي الإجم��ايل لإم��ارة دب��ي �سنوي��ًا، ويعم��ل يف 
املنطق��ة احلرة جلبل علي اأكرث م��ن 144 األف موظف. 
و�سجلت »موانئ دبي العاملية« حت�سنًا جيداً يف دخلها 
ع��ام 2016، و�سجلت اأرباحها، عل��ى اأ�سا�س التقارير 
املحا�سبي��ة، من��واً يف العائدات ن�سبت��ه 4.9 يف املئة. 
يف ح��ني ازدادت الأرباح املعدل��ة قبل اقتطاع الفوائد 
وال�رشائ��ب والإه��اك وال�سته��اك بن�سب��ة 17.4 يف 
املئ��ة، وبل��غ هام���س الأرب��اح املعدل��ة قب��ل اقتطاع 
 54.4 وال�سته��اك  والإه��اك  وال�رشائ��ب  الفوائ��د 
يف املئ��ة. وتنطلق »موان��ئ دبي العاملي��ة« اإىل اإن�ساء 
املنطقة ال�سناعية واللوجي�ستية والتجارية املتكاملة 
يف قناة ال�سوي�س، من خال ال�رشكة اجلديدة. و�ستتوىل 
املجموع��ة ت�سغي��ل مين��اء الع��ني ال�سخن��ة امل���رشي 

القري��ب م��ن املدخ��ل اجلنوب��ي لقن��اة ال�سوي���س على 
البح��ر الأحمر، ما مينح��ه ميزة ا�سرتاتيجي��ة للتعامل 
مع الب�سائع العابرة لأك��رث املمرات املائية التجارية 
ا�ستخدام��ًا يف الع��امل. كم��ا ُيع��د ميناء رئي�سي��ًا لعبور 
الب�سائ��ع اإىل املوان��ئ امل�رشي��ة الأخ��رى، واإىل و�سط 
القارة الأفريقية. وي�سمل م�رشوع املنطقة القت�سادية 
لقن��اة ال�سوي�س اأي�سًا، تطوير مين��اءي �رشق بور�سعيد 
ومنطقت��ه وغرب��ه، اإذ يق�س��ي التو�سع املق��رتح مليناء 
���رشق بور�سعيد باإ�ساف��ة 26 كيلوم��رتاً مربعًا، توافر 
جمموع��ة وا�سعة م��ن الفر�س ال�ستثماري��ة والتنموية 
لت�س��ل امل�ساح��ة الكلي��ة للمين��اء اإىل 70 كيلوم��رتاً. 
وي�سم م���رشوع املنطقة القت�سادية لقن��اة ال�سوي�س، 
تطوير منطقة غرب القنط��رة وميناء الأدبية وميناءي 

العري�س والطور ومنطقة �رشق الإ�سماعيلية.

الصناعة تحقق أداء إيجابيًا وتسهم في تنويع مصادر الدخل

اأفرزت اأ�سواق النفط العاملية م�سارات وموؤ�رشات اإيجابية يف ال�سنوات الثاث 
املا�سية، على اقت�س��ادات امل�ستوردين عمومًا وعلى القطاع ال�سناعي لدى 
ال��دول ال�سناعي��ة الكبرية خ�سو�س��ًا، اإذ انعك�س ذلك عل��ى معدلت الت�سخم 
والبطالة والت�سغيل والتكاليف والقدرة على املناف�سة يف الأ�سواق اخلارجية. 
و�سجل��ت امل�س��ارات ذاتها �سلبية حم��دودة، على الجتاه��ات العامة لأ�سعار 
النفط اخلا�سة باأداء القطاع ال�سناعي يف الدول امل�سدرة للنفط على م�ستوى 
دول املنطق��ة والعامل. ولحظت �رشكة »نفط الهال« يف تقريرها الأ�سبوعي، 
اأن الدول املنتجة وامل�ستوردة للنفط »حافظت على مواقع متقدمة لمتاكها 
كل الأدوات الت��ي متّكنها من تعزيز قيم ال��رثوات واحل�سول على الطاقة من 
م�سادر اأخرى وباأ�سعار منا�سبة للقطاع ال�سناعي والقطاعات احليوية، التي 

ت�ستهدفها خطط التطوير خال مدة بقاء اأ�سعار النفط عند احلدود الدنيا«.
ولفت التقرير النظر اإىل اأن القطاع ال�سناعي يف منطقة اليورو »�سجل نتائج 
اأداء جي��دة يف الن�س��ف الأول من ال�سنة احلالية، ومزي��داً من التو�سع والنمو، 
اإذ من��ا القت�س��اد يف �س��كل ملمو�س نهاي��ة الربع الثاين، و�س��ل اإىل 2.2 يف 
املئ��ة مقارنة ب�2.1 يف املئة خ��ال املدة ذاتها من الع��ام املا�سي«. وعزا 
مع��دلت النم��و على اأداء القط��اع ال�سناع��ي، اإىل عوامل كث��رية يف مقدمها 
»النم��و املحقق يف اليون��ان واإيطاليا، يف ح��ني اأدت اأ�سع��ار النفط املتدنية 
والطل��ب املتوا�سل عل��ى املنتجات يف الو�س��ول اإىل امل�ستويات احلالية من 
الن�س��اط القت�سادي«. كما تتج��ه احلكومة الربيطانية حالي��ًا اإىل »مراجعة 
اأف�سل الط��رق خلف�س تكاليف فواتري الطاقة على املدى البعيد على م�ستوى 
ال�رشكات واملنازل، تفاديًا لأي �سلبيات قد يحملها ارتفاع اأ�سعار الطاقة يف 
امل�ستقب��ل على القطاع ال�سناعي، وعلى تناف�سيت��ه يف الأ�سواق اخلارجية«. 
ول يغف��ل التقري��ر القطاع ال�سناعي ال�سيني الذي »حاف��ظ على اأدائه ب�سكل 
جي��د يف الن�س��ف الأول، واملتوق��ع اأن يبقى على الوترية ذاته��ا يف الن�سف 
الث��اين من ال�سن��ة«، لأن القطاعات ال�سناعية ال�سيني��ة »�سجلت ارتفاعًا يف 
قي��م الإنت��اج واأحجامه ن�سبته 6.9 يف املئة، م��ا انعك�س اإيجابًا على حت�سن 
اأداء ال���رشكات ومراكزه��ا املالي��ة، على الرغم م��ن بع���س ال�سعوبات التي 
تواجهها �رشكات �سناعية للح�سول على التمويل املنا�سب مل�ساريع التطوير 

ال�ساعية اإىل تنفيذها«.
وخُل�س متحدث��ًا عن القطاع ال�سناعي اخلليجي، الذي »يخ�سع 

لع��دد غري حم��دود م��ن خط��ط التطوي��ر وال�ستثم��ار، ويعّول 
عل��ى ه��ذا القط��اع للم�ساهم��ة يف تنويع م�س��ادر الدخل«. 

اإذ ت�سته��دف دول املنطق��ة »رفعه��ا اإىل 25 يف املئة من 
الن��اجت املحل��ي بحل��ول ع��ام 2020، وبا�ستثم��ارات 

�ست�س��ل اإىل تريلي��ون دولر«. ولف��ت النتب��اه اأي�سًا 
اإىل اأن حجم ال�سغوط املالية والقت�سادية »رمبا 

يكون له تاأث��ريات �سلبية يف قيمة ال�ستثمارات 
احلكومي��ة املتجهة اىل القط��اع يف ال�سنوات 

املقبل��ة، ف�س��ًا ع��ن ال�سغ��وط املت�سل��ة 
اخلارجي��ة«.  الأ�س��واق  يف  باملناف�س��ة 

وع��ن اأه��م الأح��داث يف قط��اع النفط 
والغ��از، اأعلن��ت �رشكة »ب��رتول اأبو 

ظبي الوطني��ة« )اأدنوك(، »تق�سيم 
تاب��ع  بح��ري  نفط��ي  امتي��از 

له��ا تديره �رشك��ة »اأبو ظبي 
املناط��ق  يف  العامل��ة 

)اأدم��ا  البحري��ة« 
اثن��ني  اإىل  العامل��ة( 

اأو اأك��رث ب�رشوط جتارية جديدة ل�سمان حتقيق قيم��ة اإ�سافية، وتوفري مزيد 
م��ن فر�س ال�رشاك��ة«. وك�سفت عن بلوغ املفاو�سات مرحل��ة متقدمة مع ما 
يزي��د على 12 من ال�رشكاء املحتملني. وتنتهي مدة �رشيان رخ�سة الت�سغيل 
احلالية لامتياز يف اآذار )مار�س( املقبل. يف الكويت، مددت �رشكة »البرتول 
الوطني��ة« عق��د ا�ستئج��ار امل�سنع العائ��م لتبخري الغاز امل�س��ال، و�سخه يف 
�سبكت��ي م�سفاة ميناء الأحمدي وحمطات توليد الطاقة الكهربائية، واملوقع 
م��ع �رشكة »غ��ولر اإل اإن ج��ي«. واأ�س��ارت اإىل اأن قيمة التمدي��د »و�سلت اىل 
46 ملي��ون دولر«. يف اململك��ة العربي��ة ال�سعودية، د�سن��ت �رشكة »اأرامكو 
ال�سعودي��ة« حمطتني ل�سغ��ط الغاز الطبيع��ي و�سخ��ه يف ال�سعودية بالقرب 
م��ن حمطة ال�سخ الرقم 3، التي تف�سل ع��ن مدينة الريا�س ب�100 كيلومرت. 
ويه��دف ذل��ك اإىل رفع طاقة �سبكة الغاز الرئي�سية اإىل 9.6 بليون قدم مكعبة 
قيا�سي��ة يوميًا باكتم��ال املرحلة الأوىل نهاية ال�سنة، مب��ا ي�سهم يف حتقيق 
نقلة نوعية لتلبية الطلب املت�سارع على الغاز الطبيعي يف اململكة، وتقلي�س 
الطل��ب عل��ى الزيت اخلام وا�ستخدام��ه يف توليد الطاق��ة الكهربائية، وتوريد 
الغ��از اإىل مدينة امللك عبداهلل القت�سادية وحمطة توليد الكهرباء املتكاملة 
راب��غ2«. واأفادت »اأرامكو« باأن املرحل��ة الثانية »�ست�سهد زيادة طاقة �سبكة 
الغ��از الرئي�سي��ة اإىل 12.5 بليون ق��دم مكعبة قيا�سية يومي��ًا عام 2019«. 
��ن امل���رشوع مد 960 كيلوم��رتاً من و�سات خط��وط الأنابيب بقطر  ويت�سمَّ
56 بو�سة، وحمطتي تقوية �سغط الغاز يف حمطتي ال�سخ �رشق -غرب رقم 
3 و5. يف �سلطنة ُعمان، اأعلنت �رشكة »برتوفاك« خلدمات حقول النفط اأن 
م�رشوع��ًا م�سرتكًا منا�سف��ة مع »�سام�سونغ للهند�سة« ف��از بعقد تبلغ قيمته 
بلي��وين دولر من م�سفاة الدق��م وال�سناعات البرتوكيماوية يف ال�سلطنة، ما 

قاد اأ�سهم ال�رشكة اإىل ال�سعود 9.5 يف املئة.
اإىل ذل��ك، اأ�س��ارت �رشك��ة »تكنيكا���س ريونيدا���س« اإىل اأن »�رشك��ة م�سف��اة 
الدقم وال�سناع��ات البرتوكيماوية اختارتها لتنفيذ م�رشوع وحدات معاجلة 
مل�سف��اة الدقم اجلديدة يف �سلطنة عمان«. ولفتت النتباه اإىل اأن العقد »ر�سا 
عل��ى م�رشوع م�سرتك بني »تكنيكا���س ريونيدا�س« و »دايو للهند�سة والبناء« 

الكوري��ة اجلنوبي��ة، بقيم��ة 2.75 بلي��ون دولر«.
وذك��رت »تكنيكا���س ريونيدا�س«، اأنه��ا ال�رشيك �ساحب ح�س��ة الغلبية يف 

امل�رشوع امل�سرتك، مب�ساهمة تبلغ 65 يف املئة.
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