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حركة األسهم ارتفاع العجز التجاري األميركي في 
سبتمبر رغم نمو الصادرات

تسارع وتيرة نمو قطاع الخدمات 
في بريطانيا خالل أكتوبر

تدهور جودة نفط فنزويال يثير قلق مرافق 
التكرير العالمية

موانئ دبي العالمية تبحث التعاون 
مع أوكرانيا

ارتف��ع العج��ز التج��اري الأمريك��ي قلي��ا ع��ن 
املتوق��ع يف اأيل��ول، و�س��ط قف��زة يف ال��واردات 
طغ��ت على ارتفاع �س��ادرات ال�سل��ع واخلدمات. 
وقالت وزارة التج��ارة الأمريكية يوم اجلمعة اإن 
العجز التجاري زاد 1.7 باملئة اإىل 43.5 مليار 
دولر، وج��رى تعدي��ل العج��ز التج��اري يف اآب 
بالرف��ع اإىل 42.8 مليار دولر من 42.4 مليار 
يف التقدي��رات ال�سابق��ة. وكان خ��راء اقت�س��اد 
ا�ستطلع��ت رويرتز اآراءهم توقع��وا ارتفاع العجز 
43.2 ملي��ار دولر يف �سبتم��ر  اإىل  التج��اري 
اأيل��ول. وبعد التعديل يف �س��وء الت�سخم، مل يطراأ 
تغ��ر يذكر عل��ى العج��ز التج��اري لي�ستق��ر عند 
62.2 ملي��ار دولر. واأ�ساف��ت التج��ارة 0.41 
نقط��ة مئوي��ة اإىل معدل النمو ال�سن��وي لقت�ساد 
الباد والذي بل��غ ثاثة باملئة يف الربع الثالث، 
وهذه هي امل�ساهم��ة الف�سلية الإيجابية الثالثة 

للتج��ارة يف الناجت املحل��ي الإجمايل. وارتفعت 
�س��ادرات ال�سلع واخلدمات يف اأيلول بن�سبة 1.1 
باملئ��ة اإىل 196.8 ملي��ار دولر، م�سجل��ة اأعلى 
م�ستوى له��ا منذ دي�سمر كان��ون الأول 2014. 
و�سجلت �سادرات ال�سل��ع اأي�سا اأعلى م�ستوياتها 
من��ذ كانون الأول 2014 بينم��ا بلغت �سادرات 
اخلدمات م�ستوى قيا�سيا مرتفعا. ومنت واردات 
ال�سل��ع واخلدمات 1.2 باملئة اإىل 240.3 مليار 
دولر يف �سبتمر اأيلول. و�سجلت واردات الأغذية 
اأعل��ى م�ستوياته��ا على الإط��اق وكذلك واردات 
ال�سل��ع الراأ�سمالية، يف حني بلغ��ت الواردات غر 
البرتولي��ة اأعل��ى م�ست��وى لها من��ذ مار���س اآذار 

.2015
وتراجعت واردات ال�سلع من ال�سني 0.8 باملئة. 
ونتيجة لذلك انخف�س العجز يف جتارة الوليات 
املتح��دة م��ع ال�س��ني، وه��ي م�ساأل��ة ح�سا�س��ة 
�سيا�سي��ا، بن�سب��ة 0.7 باملئ��ة اإىل 34.6 ملي��ار 

دولر يف اأيلول. 

 اأظهر تقرير اقت�سادي، منو قطاع اخلدمات يف بريطانيا خال 
اأكتوبر املا�سي باأ�رسع وترة له منذ �ستة اأ�سهر.

امل�سرتي��ات  معه��د  ماركي��ت«  »اآي.اإت�س.اإ���س  موؤ���رس  وارتف��ع 
والإم��داد، ملدي��ري م�سرتي��ات قط��اع اخلدم��ات خ��ال اأكتوبر 
املا�س��ي اإىل55.6 نقط��ة مقاب��ل53.6 نقط��ة خ��ال ال�سه��ر 
ال�ساب��ق عليه، يف حني كان املحلل��ون يتوقعون تراجع املوؤ�رس 
اإىل 53.3 نقط��ة فق��ط. ج��اء ارتف��اع املوؤ�رس الرئي���س مدعومًا 
بتح�س��ن موؤ�رس الطلبي��ات، ومرونة طلب العماء خ��ال اأكتوبر 

املا�سي.
يف الوقت نف�سه، اأ�سارت البيانات اإىل تباطوؤ وترة منو الوظائف 
يف قط��اع اخلدمات خال ال�سهر املا�سي، رغم انتعا�س الن�ساط 
القت�سادي والأعم��ال اجلديدة، وعلى �سعيد الأ�سعار، ا�ستمرت 
زيادة اأ�سعار م�ستلزمات الإنتاج ب�سورة ملحوظة خال اأكتوبر 
املا�سي، لك��ن معدل ت�سخ��م تكلفة م�ستلزم��ات الإنتاج ب�سكل 
ع��ام تراجع اإىل اأق��ل م�ستوى له خال اأكرث م��ن عام.يف الوقت 
نف�س��ه، ا�ستم��ر ارتف��اع اأ�سع��ار املنتج��ات يف قط��اع اخلدمات 

لت�سل اإىل اأعلى م�ستوى لها منذ �ستة اأ�سهر.

داأبت �رسكة نفط »ب��ي دي يف اأ�س اأيه« التابعة 
حلكومة فنزويا، على ت�سدير نوعية �سيئة من 
خ��ام النفط ملراف��ق تكرير رئي�سي��ة يف كل من 
الولي��ات املتحدة الأمركي��ة وال�سني والهند، 
م��ا جنم عنه �س��كاوى كثرة واإلغ��اء للطلبيات 

واملطالبة بخف�س الأ�سعار.
وتت�سمن ال�سكاوى، �سحنات من النفط ممزوجة 
بن�سبة كبرة من املاء وامللح واحلديد، الأ�سياء 

التي رمبا ينتج عنها م�ساكل لهذه املرافق.
وب��رزت ق�ساي��ا اجل��ودة، م��ن نق���س امل��واد 
الكيماوي��ة واملعدات، ملعاجل��ة وتخزين مائم 
للنف��ط، ما اأدى لإغاق وب��طء يف مرافق اإنتاج 
»بي دي يف اأ�س اأيه«، بجانب عدم �رسعة النقل 

لتفادي التاأخر يف الت�سليم.
واألغ��ت �رسك��ة فيليب�س 66 للتكري��ر، ما ل يقل 
عن ثماين �سحنات من خام النفط، نتيجة ل�سوء 
ج��ودة اخلام خ��ال الن�س��ف الأول م��ن العام 
اجلاري، مطالب��ة بتخفي�س القيمة يف عمليات 
�سح��ن اأخرى.وتق��در تكلف��ة ال�سحن��ات التي مت 
اإلغاوؤه��ا والبالغة 4،4 ملي��ون برميل من خام 

النفط، مبا يقارب 200 مليون دولر.
ومن ب��ني امل�سرتين الرئي�سي��ني الآخرين لنفط 
الهندي��ة،  اإند�سرتي��ز«  »ريليان���س  فنزوي��ا، 
امل�سغ��ل لأكر مرف��ق للتكرير يف الع��امل، التي 
ظل��ت ت�سك��و با�ستم��رار من ج��ودة النف��ط. كما 
تقدمت ب�سك��وى اأي�سًا، �رسك��ة ال�سني الوطنية 
للنف��ط التابع��ة للحكوم��ة، بداي��ة ه��ذه ال�سنة، 
ب�سبب ارتفاع م�ستوى املاء يف �سحنات اخلام.

وي��دل التده��ور يف خ��ام �رسك��ة »ب��ي دي يف 
اأ���س اأي��ه«، على �س��وء �سيان��ة البني��ة التحتية 

لاإنت��اج، ال��ذي يه��دد بت�ساعد اأزم��ة ال�سيولة، 
يف الوقت الذي تعمل فيه فنزويا على تكدي�س 
عمل��ة الدولر لت�سديد 3،4 مليار دولر حلاملي 
ال�سندات خال الفرتة القليلة املقبلة. وانت�رست 
معان��اة ال�رسك��ة املالي��ة، يف ج�س��د اقت�س��اد 
الب��اد الذي ي�س��ارع يف الرك��ود والذي يعتمد 
عل��ى النف��ط يف اأك��رث م��ن %90 م��ن عائدات 
�سادراته.وتدنى اإنتاج فنزويا من خام النفط، 
لأدن��ى م�ست��وى ل��ه من��ذ ثاث��ة عق��ود، نتيجة 
اجلرائ��م الت��ي تق��ع عند حق��ول النف��ط ونق�س 
ال�ستثم��ارات و�س��وء الإدارة يف »ب��ي دي يف 
اأ�س اأيه«، بالإ�سافة لل�سنة الرابعة على التوايل 
من النكما�س القت�سادي. كما تواجه ال�رسكة، 
عقوب��ات فر�سته��ا عليه��ا الإدارة الأمركي��ة 
برئا�س��ة دونالد ترامب، م��ا اأدى لرف�س العديد 
من البنوك متديد خطاب��ات الئتمان املطلوبة 
لإكم��ال بع�س عملي��ات �رساء وبي��ع النفط، ما 
نتج عن��ه تعليق العقود.وحدة وم��دى امل�ساكل 
الت��ي تواجهه��ا ال�رسك��ة عل��ى �سعي��د ج��ودة 
النفط، لي�ست وا�سح��ة، رغم الإعان عن بع�س 
الق�ساي��ا يف مناطق الإنتاج مثل زوليا وحزام 
اأورينكو يف �سمال ���رسق فنزويا.واأوقفت »بي 
دي يف اأ���س اأي��ه« عملي��ات الإنت��اج يف مرافق 
زولي��ا، نتيجة ع��دم توفر م�ستودع��ات تخزين 
كافي��ة وم��واد كيماوي��ة ملعاجلة اخل��ام. وما 
زاد تعقي��د امل�سكل��ة، هروب اأع��داد متزايدة من 
عم��ال ال�سيانة، ب�سب��ب نق�س امل��واد الغذائية 
والت�سخ��م وال�سدامات العنيف��ة التي تقع بني 
املتظاهرين ال�سيا�سيني واحلكومة ال�سرتاكية. 
وُتعد فنزويا، من امل�سادر الهامة خلام النفط 
احلام���س الثقي��ل الذي يتم ت�سدي��ره للوليات 

املتحدة الأمركية وال�سني والهند واأوروبا.

يف اإط��ار زيارت��ه الر�سمي��ة لدول��ة الإمارات 
قام الرئي�س الأوكراين بيرتو بورو�سينكو والوفد 
املراف��ق ل��ه بزي��ارة املق��ر الرئي�سي ملوان��ئ دبي 
العاملي��ة يف جب��ل عل��ي بدب��ي حي��ث التق��ى �سلطان 
اأحمد بن �سليم، رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي 
ملجموع��ة موانئ دب��ي العاملية وعدداً م��ن امل�سوؤولني يف 
ال�رسك��ة. دارت املباحث��ات ب��ني اجلانبني حول �سب��ل تعزيز 
التع��اون وال�ستفادة من خ��رات موانئ دبي العاملية يف تنمية 
قطاع اخلدمات اللوج�ستية البحرية يف اأوكرانيا واإمكانية م�ساركة 
موانئ دبي العاملية يف امتياز ميناء »يوزين« احلكومي والتعاون يف 
جمال اأمتتة اإجراءات اجلمارك وغرها من الفر�س. وكانت »موانئ دبي 
العاملية« قد وقعت العام املا�سي مذكرة تفاهم مع حكومة اأوكرانيا لتعزيز 
وت�سهي��ل التعاون يف املج��الت ذات الهتمام امل�سرتك، مب��ا يف ذلك تطوير 
القدرات اللوج�ستية وذلك يف اإطار دورها العاملي يف نقل خرات دولة الإمارات 
الرائدة يف قيادة منو التجارة العاملية. واأ�ساد ابن �سليم مب�ساعي الرئي�س الأوكراين 
واحلكوم��ة خللق بيئة جاذبة لا�ستثمارات اخلارجية م��ن خال و�سع القوانني التي 
تنظ��م وت�سه��ل التعاون ب��ني القطاعني العام واخلا���س. واأعرب عن الهتم��ام باإن�ساء 
املناط��ق احلرة وال�سناعية وترقية املوانئ وتطوير اخلدم��ات التي تعزز منو الأعمال 

يف اأوكرانيا، موؤكداً ال�ستعداد لتقدمي امل�ساعدة وتوظيف خرات الإمارات لتحقيق ذلك 
لي�س فقط يف جمال املوانئ واخلدمات اللوج�ستية، اإمنا اأي�سًا يف تطوير منظومة العمل 
اجلمرك��ي ل�سم��ان �سا�سة التدفق��ات التجارية وتطوي��ر املواهب املحلي��ة. وقال ابن 
�سلي��م: ي�رسن��ا الرتحيب بالرئي�س بيرتو بورو�سينكو يف مين��اء جبل علي حيث انطلقت 
جتربتن��ا وخرتنا يف تطوير املناطق التجارية واللوج�ستي��ة املتكاملة وتو�سعت على 
مر ال�سنوات لت�سمل كافة مناطق العامل بدعم وتوجيه من قيادتنا الر�سيدة ومتا�سيًا مع 
روؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021. واأ�ساف ابن �سليم: اإن موانئ دبي العاملية 
م�ستع��دة مل�سارك��ة خراتها يف تطبي��ق احللول التقني��ة املبتكرة لإج��راءات اجلمارك 
وتطوي��ر الأنظمة الذكية التي توفر النتقال ال�سل���س للب�سائع عر احلدود، ون�سعى اإىل 
تعزي��ز �رساكتنا مع حكوم��ة اأوكرانيا وم�ساعدتها على دفع منو اقت�سادها وال�ستفادة 
م��ن اإمكان��ات النمو الكبرة للتج��ارة على البحر الأ�س��ود انطاقًا م��ن اإمياننا باأهمية 
تطوي��ر بنى حتتي��ة فعالة وخدمات لوج�ستية فائقة وو�سائط نق��ل متعددة على امتداد 
�سل�سلة التوريد مدعومة بالتكنولوجيا احلديثة لتحقيق النمو امل�ستدام واملربح. وي�سار 
اإىل اأن موان��ئ دب��ي العاملية تتمت��ع بتواجد قوي على البحر الأ�س��ود من خال ت�سغيل 
حمط��ة كون�ستانتا يف روماني��ا، وهي مرفق متطور عميق املياه يتميز مبوقع جغرايف 
ا�سرتاتيج��ي. منوهًا بتطور العاقات التجارية بني الإمارات عامة ودبي ب�سكل خا�س 
واأوكراني��ا، قال اب��ن �سليم اإن تكوين ال�رساكات بني القطاع��ني العام واخلا�س ي�ساهم 
يف تعزي��ز العاق��ات على كافة ال�سعد وذكر اأن حج��م التجارة بني دبي واأوكرانيا بلغ 
اأك��رث من ملي��ار درهم يف عام 2016 يف حني بلغ يف الن�س��ف الأول من عام 2017 

اأكرث من 748 مليون درهم.

أسعار الوقود ونتائج الشركات تضبط إيقاع البورصات العربية

تاأث��ر الأداء الع��ام للبور�س��ات العربية اإيجاب��ًا بحركة 
اأ�سواق النفط، التي �سجلت قفزة غر متوقعة يف الأ�سعار. 
كم��ا كان لنتائج اأداء عدد من ال���رسكات املدرجة التي 
جت��اوزت اأي�س��ًا التكهن��ات، وق��ع اإيجابي عل��ى وترة 
الت��داول، ما �سّجع املتعاملني على احلفاظ على املراكز 
املحمول��ة. ووا�سلت �سوق دبي تراجعه��ا بن�سبة 0.80 
يف املئ��ة، وهبط موؤ���رس �سوق اأبو ظبي 0.06 يف املئة، 
فيم��ا ارتف��ع موؤ�رس ال�س��وق ال�سعودية الع��ام 0.66 يف 
املئ��ة، يف وق��ت تدن��ى موؤ�رس ال�س��وق الكويتي��ة 1.13 
يف املئ��ة. اأم��ا موؤ�رس ال�سوق البحريني��ة فزاد 0.43 يف 
املئ��ة، وا�ستعاد موؤ�رس ال�س��وق الُعمانية مكا�سبه بن�سبة 
1.65 يف املئ��ة. وازداد موؤ�رس ال�سوق الأردنية بن�سبة 

0.47 يف املئ��ة. وراأى رئي���س جمموع��ة »�سح��ارى« 
اأحم��د ال�سامرائي يف تقرير ع��ن نتائج عمل البور�سات 
العربي��ة الأ�سبوعي��ة، اأن لاأحداث والتط��ورات اليومية 
»اأهمي��ة كب��رة على نتيج��ة اإقف��ال موؤ���رسات الأ�سعار 
اليوم��ي يف البور�س��ات العربي��ة، اإذ تاأث��ر الأداء العام 
للبور�س��ات العربية خال تداولت هذا الأ�سبوع اإيجابًا 
بتح��ركات اأ�سواق النفط التي �سجل��ت قفزة غر متوقعة 
يف الأ�سع��ار«. ولحظ اأن »نتائج اأداء عدد من ال�رسكات 
املدرجة التي جتاوزت التوقعات، كان لها وقع اإيجابي 
عل��ى وترة التداولت و�سجعت املتعاملني على احلفاظ 
عل��ى املراكز املحمولة، طامل��ا اأن الأجواء العامة تدعم 
التما�س��ك وتوؤه��ل البور�س��ات عل��ى الدخ��ول يف رحلة 
تعوي�س م�ستحقة، لتنهي البور�سات العربية تداولتها 
الأ�سبوعية عل��ى ارتفاع يف معنويات الأفراد وجاهزية 

اأف�سل لتحمل اأخطار اإ�سافية على م�ستوى املوؤ�س�سات«.
 ور�س��د ال�سامرائ��ي ت�سجيل »زي��ادة يف وترة تداولت 
امل�سارب��ة، حي��ث ت�ست��د م��ع تواف��ر معطي��ات واأخبار 
جي��دة وملمو�سة، اإ�ساف��ة اإىل وجود فر���س ا�ستثمارية 
موؤاتي��ة لاقتنا���س �سم��ن وت��رة الن�س��اط امل�سجلة«. 
املتداول��ة  ال�سيول��ة  م�س��ارات  »كان��ت  املقاب��ل  يف 
اإيجابي��ة ت��ارة و�سلبية تارة اأخ��رى، اإذ مل ت�سجل قيمها 
اخرتاق��ات مل�ستوياتها املا�سية وحت��ى نهاية التداول 
ه��ذا الأ�سب��وع«. لذا كان لعام��ل ال�سيول��ة »تاأثر �سلبي 
عل��ى ع��دد الفر���س ال�ستثمارية اجلي��دة املتوافرة بني 
جل�س��ة واأخرى، واإيجابي على م�ست��وى ا�ستقرار املراكز 
املحمول��ة وحتدي��داً عل��ى الأ�سه��م القيادي��ة وتلك التي 
اأعلن��ت �رسكاته��ا ع��ن نتائ��ج اأداء اإيجابي��ة«.  واأعل��ن 
اأن »ال�سيط��رة �سب��ه الكامل��ة لاأ�سه��م القيادي��ة كان��ت 

وا�سح��ة عل��ى م�ست��وى ال�سيول��ة واأحج��ام الت��داولت 
وتف�سي��ات الزبائ��ن، وذلك على ح�س��اب الأ�سهم الأقل 
حجم��ًا وحي��زاً«. وقال: »مل تع��د القدرة عل��ى التاأثرات 
يف الت��داولت اليومي��ة �سهل��ة، بالت��ايل ف��اإن الأخب��ار 
والإعان��ات املتك��ررة بات��ت غر جمدي��ة«. فيما اعتر 
اأن »احلواف��ز املتداول��ة جيدة اإذا م��ا ا�سُتثمرت يف �سكل 
جي��د م��ن حام��ي ال�سيول��ة وامل�ستثمري��ن عل��ى املدى 
املتو�س��ط«. وبذلك تكون تداولت ه��ذا الأ�سبوع بح�سب 
ما اأف��اد »قطاعية بامتياز، لت�ستح��وذ قطاعات حمددة 
على احليز الأكر من التداولت، جاء يف مقدمها قطاعا 
البرتوكيماويات والعقارات«. واأظهرت التداولت، وفق 
ال�سامرائ��ي »ا�ستمرار الفجوة بني التط��ورات الإيجابية 
والإعانات اخلا�سة بامل�ساريع التنموية والقت�سادية 
الطويل��ة الأج��ل، ف�سًا عن التح�س��ن امل�سجل يف اأ�سعار 

الأ�سع��ار  ا�ستم��راره  النف��ط، وال��ذي �سيع��زز يف ح��ال 
اقت�س��ادات  اإيجاب��ًا عل��ى  ال�سائ��دة وثباته��ا، ويع��ود 
املنطق��ة، وقدرتها على �سخ مزي��د من ال�سيولة وتعديل 
اآلي��ات الإنفاق التنموي، ُت�ساف اإليها تاأثرات اإيجابية 
عل��ى اأداء ال���رسكات املدرج��ة يف الف��رتة املقبلة«. ومل 
يغف��ل الإ�س��ارة اإىل اأن التطورات الإيجابي��ة املت�سارعة 
»ل��ن تنعك�س مبا�رسة عل��ى الأداء اليوم��ي للبور�سات، 
كم��ا حتتاج اإعادة الثق��ة الكاملة يف الأ�س��واق والعودة 
بال�ستثمارات وال�سيولة اإىل �سابق عهدها، اإىل مزيد من 
الوق��ت والنتائ��ج امللمو�سة خلطط التنوي��ع القت�سادي 
املنف��ذة واجل��اري تنفيذه��ا«. ع��ن اأداء الأ�س��واق، اأفاد 
التقري��ر ب��اأن �سوق دب��ي »وا�سل��ت تراجعه��ا لاأ�سبوع 
الث��اين على الت��وايل ب�سغط م��ن الأ�سه��م القيادية ويف 
مقدمه��ا القطاع العقاري، لي�س��ل اإىل 28.86 نقطة اأو 

0.80 يف املئة، ليقفل على 3622.24 نقطة. و�سجلت 
�س��وق اأب��و ظبي خ�سائ��ر طفيفة خ��ال التعامات و�سط 
تباي��ن يف اأداء اأ�سه��م ال�س��وق وقطاعاته��ا، وتراجع يف 
اأحجام التعامات، اإذ هب��ط املوؤ�رس العام لل�سوق بواقع 
2.6 نقطة اأو 0.06 يف املئة، ليقفل على 4465.15 
نقطة. اأما يف اململك��ة العربية ال�سعودية، فحققت �سوق 
الأ�سه��م مكا�س��ب جيدة خ��ال التعام��ات مدعومة من 
اأ�سهم قيادية مث��ل »�سابك« و »الراجحي«، اإذ زاد موؤ�رس 
ال�سوق الع��ام 45.86 نقط��ة اأو 0.66 يف املئة، ليغلق 
عل��ى 6956.51 نقط��ة. ووا�سل��ت موؤ���رسات ال�س��وق 
الكويتي��ة انخفا�سها اجلماعي يف تعام��ات الأ�سبوع، 
يف ظ��ل ا�ستمرار معاناة ال�س��وق من �سح ال�سيولة نتيجة 
اإىل  بق��وة  الدخ��ول  املتعامل��ني ع��ن  ا�ستم��رار حتف��ظ 

التعامات وتف�سيلهم الرتقب. 

كوريا الجنوبية تقلص استخدام محطات توليد الكهرباء 
العاملة بـ »النووي« والفحم

 ت�ستم��ر حكوم��ة كوري��ا اجلنوبي��ة يف اجله��ود الت��ي تبذله��ا لتقلي��ل 
اعتماده��ا على الطاقة النووية والفحم لتولي��د الكهرباء، ب�رسف النظر 
ع��ن تو�سي��ة من قب��ل جلنة حكومي��ة با�ستئن��اف العم��ل يف اثنني من 
املفاع��ات النووي��ة. واأو�ست جلنة احل��وار العام، با�ستئن��اف عمليات 
البن��اء يف اثنني من املفاع��ات النووية، »�سن كوري 5 و6«، بعد ثاثة 
اأ�سه��ر م��ن تقييم ال�سعور الع��ام حول م�سر هذه املفاع��ات. واعتمدت 
اللجنة يف القرار الذي تو�سلت له، على م�سح اأجرته على 471 �سخ�سًا، 
ح��ول ما اإذا كان من ال�رسوري التوقف اأو ال�ستمرار يف عمليات البناء 
يف جمم��ع ك��وري للطاق��ة النووي��ة يف ال�ساح��ل اجلنوب��ي ال�رسقي من 
الباد. ويف بيان للجنة، �سوت %59.5 من اأع�سائها ل�سالح ا�ستمرار 
امل���رسوع، بينم��ا اعرت���س %40.5 منهم عل��ى ذلك. وعل��ى �سوء هذا 
امل�س��ح، اأو�س��ت اللجن��ة احلكوم��ة با�ستئن��اف العم��ل يف م���رسوع �سن 
ك��وري 5 و6 للطاق��ة النووي��ة. ويذك��ر اأن املحطتني اللت��ني تقدر �سعة 

كل واح��دة منهما بنحو 1.400 ميج��ا واط، كانتا قيد العمل 
من��ذ يوني��و 2016، بغر�س الب��دء يف العملي��ات التجارية 

يف اأكتوب��ر 2021 واأكتوب��ر 2022. لك��ن مت تعليق العمل 
فيهم��ا يف يولي��و يف عهد �سيا�س��ة الرئي���س اجلديد مون 

القا�سي��ة بتقلي�س العتم��اد على املفاع��ات النووية 
يف تولي��د الكهرباء. وبلغ اإجن��از العمل يف املحطتني 

%30 بتكلفة قدرها 1.6 تريليون ون كوري )1.4 
ملي��ار دولر(، م��ن جملة امليزاني��ة العامة املعدة 

للم�رسوع بنح��و 8.6 تريليون ون. وقال م�سوؤول 
يف وزارة التجارة وال�سناعة والطاقة،:»ت�ستمر 

احلكومة يف بذل جهودها الرامية لتقليل �سدة 
العتم��اد عل��ى الطاق��ة النووي��ة والفحم يف 

توليد الكهرباء، من خال النهو�س مبوارد 
الطاقة املتجددة والغاز الطبيعي امُل�سال.
وي�سر م�سح اللجنة، اإىل اأن العدد الأكر 

م��ن النا�س يوؤي��د التخلي ع��ن الطاقة 
النووي��ة«. بينم��ا اأي��د %53.2 من 

اأع�ساء اللجنة، خف�س �سعة الطاقة 
النووية يف تولي��د الكهرباء، دعم 

نحو %35.5 منه��م الحتفاظ 
مبزيج الطاقة احلايل و9.7% 

فق��ط، ن��ادوا بزي��ادة اإنت��اج 
الطاق��ة  م��ن  الكهرب��اء 

النووية.
لذا، ي��رى بع���س خراء 

يرتت��ب  اأن��ه  القط��اع، 
عل��ى احلكومة اتخاذ 

ب�س��اأن  ق��رارات 
الطاق��ة  �سيا�س��ة 

يف �سبيل خف�س 
ن�سب��ة التولي��د 

من املحطات 
مل��ة  لعا ا

ق��ة  لطا با
النووية. 

وُيذكر، 
ن  اأ

عدد 

املفاعات النووية العاملة يف كوريا اجلنوبية يف الوقت احلا�رس، نحو 
25 مفاعًا ت�سكل %30 من الإمداد الكهربائي يف الباد. وتقدر �سعة 
الكهرب��اء التي يتم توليده��ا باملحطات العاملة بالفح��م، نحو 40%، 
بينم��ا ي�س��كل الغ��از الطبيع��ي امُل�س��ال ن�سب��ة قدرها %20، م��ع ن�سبة 
�سئيلة ل تتعدى %7 مل��وارد الطاقة املتجددة والكهرومائية. وتنا�سد 
اخلط��ة اجلديدة للطاقة، الباد بزي��ادة ح�سة الغاز الطبيعي امُل�سال يف 
تولي��د الكهرب��اء اإىل %37 وم��وارد الطاقة املتج��ددة اإىل %20 وذلك 

بحلول 2030.
ومبوجب هذه ال�سيا�سة، ينبغي على وزارة التجارة وال�سناعة والطاقة، 
اإلغ��اء كافة امل�ساري��ع اجلديدة ملفاع��ات الطاقة النووي��ة واملحطات 
العامل��ة بالفحم. كما ت�سعى احلكوم��ة اأي�سًا، لتحويل املحطات العاملة 
بالفحم لأخ��رى تعمل بالغاز الطبيعي امُل�س��ال، كجزء من اجلهود التي 
ترم��ي خلف�س تل��وث الهواء. ويف غ�سون ذلك، تخط��ط احلكومة لتنويع 

م�سادر الغاز الطبيعي امُل�سال بغر�س تاأمني اإمداداته.
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