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حركة األسهم مصادر: السعودية تقلص صادرات 
النفط إلى الصين واليابان في نوفمبر

»غرفة أبوظبي« تبحث تعزيز التعاون مع 
لوكسمبورغ في مجاالت التقنية واالتصاالت

دراسة: طواحين البحار تكفي لتوليد 
طاقة للعالم كله

انحسار أزمة كتالونيا يدفع اليورو 
إلى أعلى مستوى في أسبوعين

 قالت م�س��ادر مطلعة �لأربعاء �إن �ل�سعودية �أكرب 
م�س��در للنفط يف �لعامل قل�ست �إمد�د�ت �خلام �إىل 
�أكرب م�س��رين لنفطها يف �آ�سيا يف نوفمرب ت�رشين 
�لث��اين مع تطلع �ململك��ة �إىل �لوفاء بالتز�مها يف 
�تف��اق تق��وده �أوب��ك خلف���ض �ملعرو���ض. وقالت 
م�س��ادر جتاري��ة �إن �أر�مك��و �ل�س��عودية �ململوكة 
م�س��رين  ثالث��ة  �إىل  �إمد�د�ته��ا  قل�س��ت  للدول��ة 
يابانيني عل��ى �لأقل وم�س��ر يف كوريا �جلنوبية 
�خلام��ات  م��ن  �ملئ��ة  ع���رش يف  �إىل  ي�س��ل  مب��ا 
�ل�سعودية �ملختلفة. و�أ�سافت �أن بع�ض �مل�سرين 
يف �ل�س��ني �سيح�سلون على كميات �أقل من �خلام 
�ل�س��عودي. وطلب �مل�س��ادر ع��دم ن�رش �أ�س��مائهم 

لأنهم غري خمولني باحلديث �إىل و�سائل �لإعالم.
كان متحدث با�س��م وز�رة �لطاقة �ل�س��عودية قال 
�لثنني �ملا�سي �إن �ل�سعودية خف�ست خم�س�سات 
�لنف��ط �خلام ل�س��هر نوفمرب ت�رشي��ن �لثاين مبقد�ر 
�أل��ف برمي��ل يومي��ا م��ن طلب��ات �لزبائن   560
خلامه��ا. وق��ال �أحد �مل�س��ادر �إن م�س��ريا و�حد� 
عل��ى �لأق��ل من �س��مال �آ�س��يا طلب نفط��ا �أقل بعد 
�أن رفعت �ل�س��عودية �س��عر خامها �لعربي �خلفيف 
�لرئي�س��ي ل�س��هر نوفم��رب ت�رشين �لث��اين �إىل �أعلى 
م�ستوى يف 16 �سهر�. وقالت �مل�سادر �إن �ململكة 
خف�ست �ل�س��ادر�ت �إىل �ليابان �أكرب عميل لديها 

يف �آ�س��يا لل�س��هر �لثاين. لك��ن و�رد�ت �ليابان من 
�لنفط �ل�سعودي �رتفعت يف �لأ�سهر �لت�سعة �لأوىل 
م��ن عام 2017 بن�س��بة 15 يف �ملئة مقارنة مع 
نف���ض �لفرة قب��ل عام وفق��ا ملا تظه��ره بيانات 
توم�س��ون روي��رز.  وز�دت و�رد�ت �ل�س��ني م��ن 
�لنفط �ل�س��عودي و�حد� يف �ملئة خالل تلك �لفرة 
�إىل 39.1 ملي��ون ط��ن مقارن��ة مع �لف��رة ذ�تها 
قبل ع��ام. وقالت �مل�س��ادر �إن عدد� م��ن �لزبائن 
يف تاي��و�ن وكوري��ا �جلنوبي��ة وتايالند وم�س��ر 
و�ح��د يف �لياب��ان عل��ى �لأق��ل �سيح�س��لون على 
كامل �لكميات �ملتعاقد عليها مع تطلع �ل�سعودية 
�إىل �لتم�س��ك بح�ستها �ل�سوقية يف �أ�رشع �ملناطق 
من��و� يف �لع��امل من حي��ث �لطلب عل��ى �لنفط. ومل 
يت�س��ن على �لفور �حل�سول على تعقيب من �أر�مكو 
�ل�س��عودية. وقال �ملتحدث با�س��م �ل��وز�رة �إنه يف 
�لوقت �لذي تخف�ض فيه �ل�س��عودية �ملخ�س�س��ات 
ف��اإن من �ملنتظر �أن ترتفع �س��ادر�تها �إىل 7.15 
ملي��ون برمي��ل يومي��ا يف نوفمرب ت�رشي��ن �لثاين 
من م�س��تويات منخف�س��ة �س��جلتها خالل �ل�سيف 
حيث يرتفع �لطلب �إىل �لذروة لأ�س��باب مو�س��مية. 
و�تفقت منظمة �لبلد�ن �مل�س��درة للبرول )�أوبك( 
م��ع رو�س��يا ومنتج��ني �آخري��ن غ��ري �أع�س��اء يف 
�ملنظم��ة على خف���ض �لإنتاج بنح��و 1.8 مليون 
برمي��ل يوميا �عتبار� م��ن �لأول من يناير كانون 
�لثاين من �لعام �حلايل حتى مار�ض �آذ�ر 2018.

لوك�س��مبورغ  عه��د  ويل  غويل��م  �لأم��ري  �أك��د 
�أهمي��ة تو�س��يع جم��الت �لتع��اون ب��ني �أبوظبي 
�ملعلوم��ات  تقني��ة  ولوك�س��مبورغ يف جم��الت 
و�لت�س��الت و�لأمن �لإلك��روين، د�عيًا �رشكات 
�أبوظب��ي  يف  �خلا���ض  �لقط��اع  وموؤ�س�س��ات 
ولوك�س��مبورغ �إىل �ل�س��تفادة م��ن �لإمكاني��ات 
�أف�س��ل خلدم��ة  و�لت�س��هيالت �ملتاح��ة ب�س��ورة 

�قت�سادهما.
ون��وه خ��الل �لجتم��اع �ملو�س��ع �ل��ذي عق��د مع 
�مل�س��وؤولني يف غرف��ة جت��ارة و�س��ناعة �أبوظبي 
برئا�س��ة �إبر�هي��م �ملحمود �لنائ��ب �لأول لرئي�ض 
جمل���ض �إد�رة �لغرف��ة �لذي عقد يف فندق �س��انت 
ريجن�ض �أبوظبي مب�س��اركة من مديري وم�سوؤويل 
�إمار�تي��ة  وموؤ�س�س��ة  �رشك��ة   200 م��ن  �أك��ر 
ولوك�س��مبورغية، �إىل �أن لوك�س��مبورغ �ست�س��ارك 
بقوة يف معر�ض �إك�سبو 2020 يف دبي لأهميته 

�لكبرية .
م�س��ري� �إىل �أن لوك�س��مبورغ تعد م��ن �أو�ئل �لدول 
�لأوروبي��ة �لت��ي تعلن عن م�س��اركتها �لقوية يف 
�ملعر�ض. و�أ�سار�إىل �أنه على �لرغم من �لتحديات 
�لتي تو�جه بالده و�لإمار�ت �إل �أن �لبلدين متكنا 
من حتقيق تقدم كبري و�إجناز�ت و��سحة يف عدد 
م��ن �ملج��الت و�لقطاعات �حليوي��ة، مما يعك�ض 

قدرة �قت�س��ادهما وحر���ض �رشكاتهما على دعم 
منو �لأن�س��طة �لقت�س��ادية و�لتقنية و�ل�س��ناعية 

و�خلدمية لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة �ملن�سودة.
ولف��ت ويل عه��د لوك�س��مبورغ �إىل تن��وع ثقاف��ة 
ب��الده، م�س��ري�ً �إىل �أن هذ� �لتنوع �س��اهم ذلك يف 
جذب �لعديد من �ل�رشكات �لعاملية لال�ستثمار يف 
لوك�س��مبورغ و�تخاذها مقر�ً لأعمالها، مو�س��حًا 
�أن %46 م��ن �س��كان �لدوقية م��ن �لأجانب مما 

يجعلها �لأكر تنوعًا يف �أوروبا.
وحت��دث يف �لجتم��اع �إبر�هيم �ملحم��ود �لنائب 
�لأول لرئي�ض جمل�ض �إد�رة غرفة جتارة و�س��ناعة 

�أبوظبي.
حيث �أكد �أن �لغرفة تقوم وبتوجيهات من �ساحب 
�ل�س��مو �ل�س��يخ خليف��ة بن ز�ي��د �آل نهي��ان رئي�ض 
�لدولة، حفظه �هلل، و�س��احب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
ب��ن ز�يد �آل نهيان ويل عه��د �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعل��ى للقو�ت �مل�س��لحة ببذل جهوده��ا لتنمية 
و�ل�س��تثماري  �لقت�س��ادي  �لتع��اون  وتطوي��ر 
ب��ني �ل���رشكات و�ملوؤ�س�س��ات يف �إم��ارة �أبوظبي 
ودوقية لوك�س��مبورغ. ون��وه �ملحمود باأن دوقية 
لوك�س��مبورغ تعت��رب م��ن �ل��دول �لت��ي ترتبط مع 
�لإم��ار�ت بعالق��ات �س��د�قة تاريخي��ة، وق��ال: 
نحر���ض د�ئم��ًا على تعزيز عالقاتن��ا مع بالدكم 
�لقت�س��ادية  وخا�س��ة  �ملج��الت  كاف��ة  يف 

و�ل�ستثمارية منها.

 
�لولي��ات  يف  ن���رشت  در��س��ة  �أظه��رت 
�لطاق��ة  تولي��د  طو�ح��ني  �أن  �ملتح��دة، 
�لكهربائية م��ن �لرياح �ملن�س��وبة يف �لبحار 
ميك��ن �أن توّلد طاق��ة تكفي �لعامل كّل��ه. وخل�ض 
�أن  �إىل  للعل��وم  كارنيغ��ي  معه��د  يف  باحث��ون 
�لرياح �لقوية �لتي ته��ّب يف �لبحار جتعل �لطو�حني 
�ملن�س��وبة هناك ق��ادرة على توليد طاق��ة �أكرب بخم�ض 
م��ر�ت من تلك �ملن�س��وبة على �لياب�س��ة. ول توجد حاليًا 
حمط��ات كب��رية لتولي��د �لطاق��ة م��ن �لري��اح يف �ملناط��ق 
�لبحري��ة �لعميق��ة، �إل �أن ه��ذه �لدر��س��ة تق��رح �ختب��ار ه��ذه 
�لتقني��ة، م�س��رية يف �لوقت نف�س��ه �إىل �أن حجم �لطاقة �س��يختلف 
بني �ملو��س��م. وجاء يف هذه �لدر��سة �ملن�سورة يف جملة �لأكادميية 
�لأمريكي��ة للعل��وم: »يف �ل�س��تاء، تك��ون �لطو�حني يف �س��مال �ملحيط 
�لأطل�س��ي قادرة على �إنتاج طاقة تكفي كل �لحتياجات �لعاملية«. ويف 
�ل�س��يف، »ميكن ملحّطات كهذه �أن توّلد من �لطاقة ما يكفي �أوروبا ورمبا 
�لولي��ات �ملتح��دة«. و��س��تند �لباحثون �إىل من��اذج معلوماتي��ة تقارن بني 
�إنت��اج �لطاقة يف �لطو�حني �لريحية يف ولية كن�س��ا�ض �لأمريكية، وحمطات 
�س��خمة متخّيلة يف �لبحار. ويف بع�ض �ملناطق �لبحرية، ول�سيما يف �سمال 

�ملحي��ط �لأطل�س��ي، تك��ون طو�حني توليد �لطاق��ة �أقوى بكث��ري لأنها ل تبطئ 
�رشعة �لرياح كما يحدث مع �لطو�حني على �لياب�سة.

�إ�سافة �إىل ذلك، لحظ �لباحثون »�أن �ملحطات �لكبرية يف �ملحيطات �ستكون 
�أق��در على �ل�س��تفادة من �لرياح �لتي تهب يف ج��زء كبري من �لغالف �جلوي، 
بخ��الف �ملحط��ات على �لياب�س��ة �لتي تقت�رش فق��ط على �لري��اح �لقريبة من 

�ل�سطح«، وفقًا للباحثة �آنا ب�سونر �مل�ساركة يف �لدر��سة.

 

�رتفع �ليورو لأعلى م�س��توى يف �أ�سبوعني مقابل �لدولر �ملر�جع على 
نط��اق و��س��ع يوم �لأربع��اء بفعل م�س��اعر �لرتي��اح �إز�ء �إحج��ام �إقليم 
كتالونيا عن �إعالن �ل�س��تقالل �لر�س��مي عن �إ�سبانيا. ويف خطاب �ألقاه 
�أم��ام برملان كتالونيا ، �أعلن رئي�ض �لإقليم ��س��تقالل رمزيا فقط د�عيا 
�إىل �إجر�ء حمادثات مع مدريد يف بادرة قل�ست �ملخاوف ب�ساأن حدوث 
��س��طر�ب فوري يف قلب منطقة �لي��ورو. و�رتفع �ليورو �إىل 1.18345 
دولر يف �لتعام��الت �ملبك��رة �لأربع��اء وهو �أقوي م�س��توى له منذ 26 

�سبتمرب �أيلول.
وتلقى �ليورو �لدعم �أي�س��ا من بيانات �قت�س��ادية قوية من �أملانيا يوم 

�لثالثاء وكذلك �نخفا�ض و��سع �لنطاق للدولر.
و�نخف���ض موؤ�رش �ل��دولر، �لذي يقي���ض �أد�ء �لعملة مقابل �س��ت عمالت 
رئي�س��ية، 0.1 باملئة �إىل 93.175 بعد �أن بلغ �أعلى م�س��توى يف ع�رشة 

�أ�سابيع �لأ�سبوع �ملا�سي.
ينتظر �مل�ستثمرون حم�رش �جتماع جمل�ض �لحتياطي �لحتادي )�لبنك 
�ملركزي �لأمريكي( �لذي ُعقد يف �س��بتمرب �أيلول و�ملقرر ن�رشه يف وقت 
لحق يوم �لأربعاء. وملح �ملجل�ض يف �لجتماع �إىل �أنه قد يرفع �أ�س��عار 
�لفائ��دة للم��رة �لثالث��ة هذ� �لع��ام حتى مع بق��اء �لت�س��خم دون هدف 

�لثنني باملئة. 

إدارة ترامب تعد إللغاء خطة أوباما للمناخ

تن��وي �إد�رة �لرئي�ض �لأمريكي دونال��د تر�مب �إلغاء �أحد 
�لإجر�ء�ت �لأ�سا�سية �لتي �تخذها �لرئي�ض �ل�سابق بار�ك 
�أوباما حول �ملناخ، لتنفذ بذلك وعد�ً قطعه خالل حملته 
�لنتخابية من �جل �نعا�ض �س��ناعة �ملناجم �لأمريكية 

�لتي يدينها دعاة حماية �لبيئة.
وياأت��ي ه��ذ� �لق��ر�ر بعدم��ا �أعل��ن تر�مب بد�ي��ة حزير�ن 
)يوني��و( ق��ر�ره �لن�س��حاب م��ن »�تفاق باري���ض« حول 
�ملن��اخ، معت��رب�ً �أنها جمحف��ة بحق �لولي��ات �ملتحدة. 
وكان��ت 195 دول��ة بينه��ا �لولي��ات �ملتح��دة يف عهد 
معاه��دة   2015 )�أغ�س��ط�ض(  �آب  يف  وقع��ت  �وبام��ا، 
للحد م��ن �لحتبا�ض �ملناخي.وهذه �مل��رة، قرر �لرئي�ض 
�لأمريك��ي �لر�جع ع��ن »�خلطة من �ج��ل طاقة نظيفة« 
)كل��ني ب��اور ب��الن( �لت��ي وقعه��ا �س��لفه �لدميوقر�طي. 

وكان ه��ذ� �لجر�ء يهدف �ىل ت�رشيع �ملرحلة �لنتقالية 
يف قط��اع �لطاقة، و�أن يفر�ض عل��ى �ملحطات �حلر�رية 
لتولي��د �لكهرب��اء خف���ض �نبعاثاته��ا من ثاين �أوك�س��يد 
�لكرب��ون حتى 2030 بن�س��بة 32 يف �ملئ��ة عما كانت 
علي��ه يف 2005. وكان يفر���ض �أن ت��وؤدي هذه �خلطة 
�إىل �إغالق عدد من حمطات �لفحم �لأقدم و�لكر ت�س��ببًا 
بالتل��وث. لك��ن �ملحكم��ة �لعلي��ا علق��ت �لعمل به��ا منذ 
�س��باط )فرب�ي��ر( 2016 بع��د �عر��ض تقدم��ت به نحو 
ثالث��ني ولية يهيم��ن عليها �جلمهوري��ون. وقال رئي�ض 
�لوكال��ة �لأمريكي��ة حلماي��ة �لبيئ��ة �س��كوت برويت يف 
خط��اب يف كنتاك��ي �لغني��ة باملناجم يف ���رشق �لبالد 
�إن »ح��رب �لفحم �نتهت«. و��س��اف برويت �لذي ي�س��كك 
يف نظري��ات �لحتبا���ض �ملناخ��ي وح��ارب مب��ادر�ت 
�أوبام��ا �ملتعلقة بالبيئة »�س��اأوقع م�رشوع ق��ر�ر لإلغاء 
خط��ة �لطاق��ة �لنظيف��ة �ملزعومة �لت��ي تبنته��ا �لإد�رة 

�ل�س��ابقة«. و�أك��د �أن ه��ذه �خلطة »و�س��عت ليكون هناك 
�ل�س��ابقة ��س��تخدمت  ر�بح��ون وخا���رشون )...( �لإد�رة 
كل �س��الحيتها لتح��دد وكال��ة حماية �لبيئ��ة �لر�بحني 
و�خلا�رشي��ن و�لطريق��ة �لتي ننت��ج بها �لطاق��ة يف هذ� 
�لبل��د«. وكان بروي��ت ر�أى يف 2015 عندما كان نائبًا 
عام��ًا يف �وكالهوم��ا �أن هذه �خلطة ه��ي »حماولة غري 
�رشعية لتعزيز �س��الحيات �لبريوقر�طيني �لفيدير�ليني 
يف �ل�سيا�س��ة �لتي تتبعها �لولي��ات يف جمال �لطاقة«.
ور�أى مايكل برون �لع�س��و يف »�سيري� كالب« �إحدى �أهم 
�ملنظم��ات غري �حلكومية يف جمال �لبيئة، �أن هذ� �لقر�ر 
ه��و »و�ح��د من �ك��رب �لعت��د�ء�ت عل��ى �ل�س��حة �لعامة 
و�ملن��اخ و�لأم��ن ل��كل جمتم��ع يف �لولي��ات �ملتحدة«. 
و��س��اف �أن »خط��ة �لطاقة �لنظيفة« �س��توؤدي �ىل »منع 
�آلف �لوفي��ات �ملبك��رة وع�رش�ت من �أزم��ات �لربو لدى 

�لأطفال كل �سنة«.

و�عت��رب رئي�ض نقابة »�لعلم��اء �ملعنيني« كني كيميل �أن 
�عالن برويت »ي�سوبه ت�س��ارب يف �مل�سالح«. و��ساف 
�أن »بروي��ت �س��ارك يف ه��ذه �لق�س��ية حمامي��ًا لأح��د 
�لأطر�ف ثم قا�س��يًا وم�س��وؤوًل يف وكال��ة �لبيئة و�خري�ً 
ج��الد�ً« خلطة �أوباما. ولفتت ه��ذه �ملنظمة �إىل �أن »قبل 
توقي��ع خط��ة �ملناخ مل تك��ن هناك �أي قاع��دة للحد من 
�نبعاثات ثاين �أوك�سيد �لكربون من �ملحطات �حلر�رية« 

�لتي ت�سكل »�ل�سبب �لأول لالحتبا�ض �ملناخي«.
يذك��ر �ن تر�مب وق��ع يف �آذ�ر )مار�ض( »�ملر�س��وم حول 
�ل�س��تقالل يف جم��ال �لطاق��ة« �لذي ين�ض عل��ى �إعادة 
�لت��ي كان يتبعه��ا �س��لفه.  �لنظ��ر يف �سيا�س��ة �ملن��اخ 
ور�أى �أن �لكث��ري م��ن �لقو�ع��د �لتنظيمي��ة �لبيئي��ة »غري 
جمد ومدم��ر للوظائف« و�أن �لوكال��ة �لفيدير�لية للبيئة 
�مل�س��ببة  �لنبعاث��ات  بتحدي��د  �س��الحيتها  جت��اوزت 
للتل��وث. و�س��كك م��ر�ر�ً يف حقيق��ة ظاه��رة �لحتبا���ض 

�ملناخي ودور �لن�س��اطات �لب�رشية فيها، ووعد باإنعا�ض 
�سناعة �لفحم �حلجري لتاأمني وظائف لعمال �ملناجم. 
وتوؤك��د »�جلمعي��ة �لوطني��ة للمناج��م« �أن »�إلغاء �خلطة 
�س��ينقذ 27 �ألف��ًا و700 وظيف��ة لعم��ال �ملناجم، ونحو 

مئة �ألف �أخرى يف جممل �ل�سل�سلة«.
و�لفحم مكون �أ�سا�سي يف قطاع �لطاقة �لأمريكي. �إل �أن 
�لوكالة �لأمريكية للطاقة ت�س��ري �إىل �أنه مل يكن ميثل يف 
2015 �سوى 21 يف �ملئة من م�سادر توليد �لطاقة يف 
�لوليات �ملتحدة يف مقابل 32 يف �ملئة للغاز �لطبيعي 
و28 يف �ملئة للنفط وم�س��تقاته و11 يف �ملئة للطاقات 
�ملتج��ددة و9 يف �ملئ��ة للقط��اع �لن��ووي. وخ��الل عام 
2015 وح��ده �نخف���ض �إنتاج �لفحم �لأمريكي بن�س��بة 
�أكر من ع�رشة يف �ملئة لي�س��ل �إىل �أدنى م�ستوياته منذ 

.1986
�م��ا �لطاق��ة �لكهربائي��ة �ملنتج��ة من طو�ح��ني �لرياح 

�ملن�س��وبة يف �لبحار، تكفي لتغذية �لعامل كله بالتيار، 
��س��تناد�ً �إىل در��س��ة ُن���رشت يف �لولي��ات �ملتح��دة. �إذ 
خُل���ض باحث��ون يف »معه��د كارنيغ��ي للعل��وم« �إىل �أن 
�لري��اح �لقوية �لتي ته��ّب يف �لبحار »جتع��ل �لطو�حني 
�ملن�س��وبة قادرة عل��ى توليد طاقة �أك��رب بخم�ض مر�ت، 

من تلك �ملن�سوبة على �لياب�سة«.
ول توجد حاليًا حمطات كبرية لتوليد �لطاقة من �لرياح 
يف �ملناطق �لبحرية �لعميقة، �إل �أن هذه �لدر��سة تقرح 
�ختبار هذه �لتقنية، م�س��رية يف �لوقت ذ�ته �إىل �أن حجم 
�لطاقة »�س��يختلف بني �ملو��سم«. وجاء يف هذه �لدر��سة 
�ملن�س��ورة يف »جملة �لأكادميي��ة �لأمريكية للعلوم«، �أن 
�لطو�حني يف �س��مال �ملحيط �لأطل�سي »تكون يف �ل�ستاء 
قادرة عل��ى �إنتاج طاقة تكف��ي كل �حلاجات �لعاملية«. 
ويف �ل�س��يف، »ميكن حمّطات كه��ذه �أن توّلد من �لطاقة 

ما يكفي �أوروبا ورمبا �لوليات �ملتحدة«.

الصين تعد ألول عملية إصدار سندات بالدوالر منذ 13 عامًا

�أعلنت �ل�س��ني �لأربعاء �أنها ت�س��تعد جلمع ملياري دولر يف �أول عملية 
�إ�س��د�ر �سند�ت بالدولر منذ 2004، وذلك بعيد �إعالن وكالتي ت�سنيف 
�ئتماين خف�ض تقييم ديونها �ل�س��يادية. و�أفادت وز�رة �ملالية �ل�سينية 
�أن بكني �س��تقر�ض "قريب��ا" من هونغ كونغ ملي��اري دولر من خالل 
�س��ند�ت مل��دة خم�ض �س��نو�ت وع�رش �س��نو�ت. ولفتت عدة و�س��ائل �إعالم 
مالي��ة �س��ينية �إىل �أنه��ا �أول م��رة من��ذ ت�رشي��ن �لأول/�أكتوبر 2004 
تقر�ض فيها �ل�س��ني بالدولر. وتبقى �لعملية رمزية ب�س��ورة �أ�سا�سية، 
�إذ �أن �لنظ��ام ل��ه �لقدرة على جم��ع �أمو�ل باليو�ن على �أر�س��ه، كما �أنه 
ميل��ك �حتياط��ات هائلة من �لعمالت �ل�س��عبة يتخطى جمموعها ثالثة 

�ألف مليار دولر و�زد�دت قيمتها يف �يلول/�س��بتمرب لل�س��هر 
�لثام��ن عل��ى �لت��و�يل. يف �ملقاب��ل، �ست�س��مح عملية �إ�س��د�ر 

�ل�س��ند�ت باختبار م��ز�ج �مل�س��تثمرين، كما �س��تتيح حتديد 
ن�س��بة فائدة مرجعية ميكن لل�رشكات �ل�س��ينية �ل�س��تناد 

�إلي��ه يف �أي عمليات جمع �أمو�ل قد تنظمها، وخ�سو�س��ا 
�ملجموعات �لتابعة للدولة �لتي تو�جه �سعوبات مالية 

وحتتاج �إىل متويل. ول يك�سف بيان �لوز�رة �ملقت�سب 
�أي تفا�س��يل ح��ول ن�س��ب �لفو�ئ��د �ملتوقع��ة، غري �أن 

ن�سبة متدنية نتيجة طلب �سديد من قبل �مل�ستثمرين 
�س��تكون موؤ�رش� �إىل ثقتهم يف متانة �لنظام �ملايل 

�ل�سيني.
وقام��ت وكالة مودي��ز يف �أيار/مايو بتخفي�ض 

ت�س��نيف �لدي��ن �ل�س��يادي �ل�س��يني لأول مرة 
منذ حو�ىل ثالثة عقود، م�س��رية �إىل �ملخاطر 
�ملتاأتية عن فورة �لقرو�ض يف ثاين �قت�ساد 

يف �لعامل.
وحذت وكالة �س��تاند�رد �أند بورز حذوها 

يف �أيلول/�س��بتمرب م�سرية �إىل �لأ�سباب 
ذ�تها.

�إل �أن ه��ذ� �لتخفي���ض يف �لت�س��نيف 
�لئتم��اين ي��وؤدي ع��ادة �إىل زي��ادة 

ن�س��ب �لفو�ئ��د يف عملي��ات ط��رح 
�ل�س��ند�ت، �إذ يطالب �مل�ستثمرون 
عادة بجني �ملزيد من �لعائد�ت 

لقاء تكبد خماطر �أكرب.
غري �أن خ��رب�ء �لتقتهم وكالة 

بلومربغ توقعو� �إقبال قويا 
يف �لأ�س��و�ق على �ل�سند�ت 
مكت��ب  ور�أى  �ل�س��ينية. 
�س��ايت�ض"  "كريدي��ت 

ق��ر�ر  �أن  جهت��ه  م��ن 
بورز  �أن��د  �س��تاند�رد 
�ل�س��هر �ملا�س��ي لن 

�س��وى  ل��ه  يك��ون 
�س��ئيل  "وق��ع 

جد�".
مطل��ق  ويف 
�لأحو�ل، فاإن 

�لذي  �ملبلغ 

تريد �ل�س��ني �قر��س��ه وقدره ملياري دولر يبدو متو��سعا باملقارنة 
مع �لديون �لتي �أ�س��درتها يف �لأ�سهر �لت�سعة �لأوىل من �ل�سنة وقيمتها 

ل تق��ل ع��ن 2400 ملي��ار ي��و�ن )365 ملي��ار دولر(.
لك��ن �لباح��ث يف م���رشف "ويلز فارغ��و" �أنط��وين لونغ ��س��ار لوكالة 
بلومربغ �إىل �أن عملية �إ�س��د�ر �س��ند�ت �س��يادية ناجحة يف هونغ كونغ 
�ست�س��اعد �ملجموعات �ل�س��ينية �لتابعة للدولة يف �حل�سول على متويل 

بالدولر بكلفة متدنية من خالل حتديد "ن�سبة فائدة مرجعية".
وه��ذ� ما �سي�س��اعدها على متويل عملي��ات �إعادة �لتنظي��م �لأليمة �لتي 
تقوم بها �أو م�ساريعها �ل�سخمة للبنى �لتحتية ول �سيما يف �خلارج يف 

�س��ياق خطة "طرق �حلرير �جلديدة" �لتي با�رشتها بكني. 
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