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اقت�صاد

لجنة اال�شغال �أو�صت باال�سراع
في �إقرار مرا�سيم الغاز والنفط

اللجنة مجتمع ًة في مجلس النواب
أش��ار النائب محمد قباني إلى أنّ «المعهد االميركي
للمسوحات الجيولوجية قدّر مخزون الغاز في الحوض
الشرقي للبحر المتوسط بمئة واثنين وعشرين تريليون
قدم مكعّ بة ،نصيب لبنان نحو الثلث ،ومنه نحو  1.5مليار
برميل من النفط في المنطقة نفسها».
كالم قباني جاء خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل
ظهر أمس ،في مجلس النواب ،بعد ترأسه جلسة للجنة
األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه التي حضرها
المديرة العامة ل��وزارة االقتصاد والتجارة عليا عباس،
مستشار وزير االقتصاد والتجارة جاسم عجاقة ،مستشار
وزير البيئة يوسف دوغان ،مستشار وزير الطاقة والمياه
سيزار ابي خليل ،رئيس هيئة ادارة قطاع البترول ناصر
حطيط ،رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة في وزارة
البيئة سحر مالك ،أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول وسام
شباط ،غابي دعبول ،وسام الذهبي ،عاصم بو ابراهيم،
وليد نصر.
وأض��اف قباني« :على رغم الوضع الدقيق سياسيا ً

�سورية ّ
ت�صدر منتجات زراعية
�إلى رو�سيا خالل �أيام

التقى وفد جمعية االعالميين االقت�صاديين

�شقير� :أمامنا فر�صة تاريخية
للت�صدير �إلى رو�سيا

في الوقت ال��ذي ت��درس فيه الحكومة اللبنانية مشروع تصدير
موسع في وزارة
المنتجات الوطنية إلى روسيا ،وذلك بعد عقد اجتماع
ّ
االقتصاد والتجارة عقد قبل ظهر اإلثنين ،جرى خالله البحث في توسيع
األس��واق أمام االنتاج اللبناني وأهمية األس��واق الروسية والخطوات
الواجب اعتمادها لولوج المنتجات اللبنانية إلى هذه األسواق ،ومن ث ّم
التريّث وتحديد اجتماع آخر اإلثنين المقبل في غرفة التجارة في بيروت،
لتوقيت الزيارة إلى روسيا ،كانت سورية قد بادرت ،وعلى رغم األزمة
المستم ّرة ،إلى وضع ّ
خطة عمل لتصدير المنتجات الزراعية إلى روسيا.
وفي هذا السياق ،أش��ار معاون رئيس مجلس األعمال السوري -
الروسي سامر عثمان إلى أنّ هناك عرضين في ما يتعلّق بخطة تصدير
المنتجات الزراعية إلى روسيا وخالل  10أيام سيكون التعاقد جاهزا ً وفي
النصف األول من الشهر المقبل ستكون أول سفينة متجهة إلى موسكو.
وأضاف أ ّنه سيتم تصدير الخضراوات إلى روسيا ،خصوصا ً بين
شهري تشرين الثاني ونيسان لعدم قدرة أوروبا على اإلنتاج خاللها
بسبب فروقات درجات الحرارة.
وعلى رغم أنّ النصيب األكبر سيكون لتصدير المحصوالت الزراعية
إال أنّ العمل يتم بحسب عثمان على ك ّل القطاعات ومن الممكن تصدير
منتجات صناعية نسيجية وجلدية لتعطش السوق الروسي لهذا النوع
ولالنطباع الجيد للبضائع السورية النسيجية والجلدية في األسواق
الروسية.
وبهدف تعميق التعاون التجاري بين سورية وروسيا سيعقد اجتماع
لرجال أعمال سوريين وروس في موسكو بين  15و 17الشهر الجاري
على هامش معرض الغذائيات في موسكو.

(ت ّموز)
ووطنيا ً الذي يعيشه لبنان هذه األيام ،كان من الضروري
أن نجتمع لثالث ساعات حول موضوع شديد األهمية كاد
الناس أن ينسوه ،هو موضوع النفط والغاز ،وأري��د أن
أكون واضحاً ،أ ّننا خرجنا من االجتماع بانطباع متفائل،
وخصوصا ً عن مستقبل قطاع النفط والغاز في لبنان».
ولفت إلى أنّ «التخطيط الناجح يكون بتوسيع الفائدة
القصوى للقطاع في مجاالت االقتصاد وفرص العمل ،أكان
في قطاع الكهرباء أم صناعة البترو كيماويات».
وأق � ّرت اللجنة التوصيات التالية :متابعة موضوع
النفط والغاز دورياً ،واالسراع في إقرار المراسيم المطلوبة
لتجنب المزيد من التأجيل في موعد الحصول على طلبات
مزايدة الشركات ،وتقديم هيئة إدارة البترول تقارير
فعلية عن سير العمل الى المجلس النيابي ،أسوة ببلدان
متقدمة عديدة ،وضرورة إقرار القانون الضريبي المتعلق
باالنشطة البترولية ،وانجاز قانون التنقيب عن النفط
والغاز في البحر ،وتنظيم ورش��ة عمل عن قطاع النفط
والغاز خالل شهر تشرين الثاني».

مذكرة تعاون بين وزارتي البيئة والعمل

شقير مستقبالً الوفد
أشار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير
إلى «إننا أمام فرصة تاريخية للتصدير إلى روسيا
بعد الحظر الذي فرضته موسكو على استيراد الخضر
واللحوم والمنتجات الغذائية من أوروب��ا والواليات
المتحدة».
ك�لام شقير ج��اء خ�لال استقباله وف��دا ً من جمعية
اإلعالميين االقتصاديين برئاسة عدنان الحاج ،وت ّم
البحث ف��ي الصعوبات التي تم ّر فيها ال��ب�لاد على
المستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية
واألمنية.
وأض��اف« :عقدنا سلسلة اجتماعات متتالية مع
القطاعات والوزارات المعنية ،ومن المقرر عقد اجتماع
في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان اإلثنين المقبل يضم
وزارات االقتصاد والصناعة وال��زراع��ة والقطاعات
المعنية لمتابعة ه��ذا الملف ،والجميع اآلن منكب
على تحضير الملفات ،لتحديد الخطوات المطلوبة
والقطاعات المستهدفة ،من أجل التصدير إلى روسيا».
وكشف عن االجتماع الذي «سيعقد في الغرفة غداً،
يجمع سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبيكين
وك ّل القطاعات االقتصادية التي يمكنها أن تصدر إلى
روسيا» ،الفتا ً إلى «تشجيع رسمي روسي الستيراد
المنتجات اللبنانية».
وأشار إلى زيارة سيقوم بها وفد اقتصادي لبناني
إل��ى موسكو خ�لال األس��اب��ي��ع المقبلة لمتابعة هذا
الموضوع مع المعنيين الروس.

واعتبر أنّ «أهم إنجاز يمكن أن يحققه في الغرفة
هو اق��رار مشروع الضمان الصحي للمضمونين بعد
سن التقاعد ،أي بعد الـ 64عاماً» ،الفتا ً إلى أنّ «الغرفة
أعدت مشروعا ً متكامالً ،بناء لدراسة اكتوارية تؤكد عدم
الوقوع في عجز لمدة  50سنة مقبلة على األقل» .وقال:
«أرسلنا المشروع إلى رئيس الحكومة تمام سالم وإلى
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدالني،
واليوم هناك شبه إجماع وتوافق من قبل الهيئات
االقتصادية واالتحاد العمالي على هذا المشروع ،ونأمل
بأن يقر قريباً».
وح��ول المؤتمر الصحافي ال��ذي ستعقده الهيئات
االقتصادية في مقر الغرفة صباح الجمعة المقبل ،لفت
مخصصة إلطالق صرخة من الهيئات
إلى أنّ «المناسبة
ّ
فقط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية ،ألنّ لدينا
قناعة تامة بأنه ال يمكن أن يتحسن الوضع االقتصادي
واالجتماعي وأن ينهض البلد من دون انتخاب رئيس
للبالد».
وح ّذر شقير من «مخاطر اقتصادية محدقة مصدرها
الفراغ والتدهور الحاصل على المستويين السياسي
واألمني» ،كما أبدى تخ ّوفه من «األضرار الكبيرة التي
تلحق بمختلف القطاعات االقتصادية نتيجة لذلك،
ومن األعباء الثقيلة المتزايدة للنازحين السوريين على
الوضعين االقتصادي واالجتماعي» ،الفتا ً إلى أ ّنه «ال
مانع لدينا ان ينشئ النازحون آالف المؤسسات شرط
ان تكون مرخصة وان تعمل ضمن القوانين واالنظمة
المرعية اإلجراء».

الكينوا تدخل الى الزراعة اللبنانية
قزي والمشنوق خالل االجتماع
و ّقع وزي��را البيئة والعمل محمد المشنوق وسجعان
قزي قبل ظهر األمس ،مذكرة تعاون من أجل تأمين بيئة
صحية سليمة في أماكن العمل ومن أجل إدخال المفاهيم
البيئية عند تحديث قانون العمل وتعزيز النوعية البيئية
في المؤسسات ،واتباع اإلرش���ادات البيئية المتعلّقة
باستعمال المياه والطاقة في أماكن العمل والحد من
التلوث ،وذلك في إطار مذكرات التعاون التي توقعها وزارة
البيئة مع عدد من الوزارات من اجل تحقيق أهداف بيئية.
وأشار المشنوق الى أنّ «بيئة العمل في لبنان بحاجة
إلى الكثير من التنشيط والتغيير والحفاظ على الشروط
البيئية المطلوبة ،فالتشريعات العمالية أو المتعلقة

(ت ّموز)
بقضايا العمل بحاجة أيضا ً إل��ى ضخ نصوص بيئية
فيها .ونحن سنسعى من خالل هذا التوقيع لتقديم نموذج
جديد من التعاون بين الوزارتين من أجل الحفاظ على
العمل والصناعة وأن نتساعد معا ً من أجل تقديم صورة
في التشريعات البيئية العمالية ،نتقدم بها أمام العالم
ومنظمة العمل الدولية».
ولفت قزي إلى أنّ «وزارات البيئة هي وزارات العهد
الحديث ،فك ّل زمن له وزاراته ،مضيفاً« :نحن نصنع البيئة
ألنّ لدينا وسائل تحسينها وتشويهها ،ولألسف نحن
نعيش في مجتمع ليست لديه ثقافة البيئة بعد ويفترض
أن ننشر ثقافة البيئة في المجتمع اللبناني».

ن�شاطات اقت�صادية

أعلنت منظمة األغذية والزراعة  -الفاو ،في بيان
األم���س ،ع��ن إط�ل�اق م��ش��روع إقليمي للدعم التقني
 TCP/RAB/3403إلدخ����ال زراع����ة ال��ك��ي��ن��وا
واعتمادها ومأسسة إنتاجها في الجزائر ومصر وإيران
والعراق ولبنان وموريتانيا والسودان واليمن ،اعتبارا ً
لخصائصها الغذائية الفريدة من نوعها ،وقدرتها على
التكيف على طائفة واسعة من الظروف الزراعية -
اإليكولوجية وخصوصا ً في المناطق الهامشية.
ّ
المنظمة الى أ ّنه «بناء على طلب من وزارة
وأشارت
ال��زراع��ة اللبنانية ،استجابت ال��ف��او لتشمل لبنان
مع البلدان األخ��رى في المنطقة لالستفادة من هذا
المشروع».
وأوضحت أ ّنه من خالل هذا المشروع تساعد ّ
منظمة
األغذية والزراعة لبنان على تقييم اإلمكانات الستحداث
زراع��ة الكينوا وإنتاجها واعتمادها ،وتسهيل نقل
المعارف والكفاءات ،وبناء وتطوير القدرات المحلية،
ووضع أساس الستراتيجية مستدامة وطنية إلدماج
الكينوا في النظم الزراعية.
ويجري تنفيذ أنشطة المشروع مع مصلحة األبحاث
العلمية الزراعية ،وبالتنسيق مع وزارة الزراعة .ففي
عام  ،2014أقيمت الحقول التجريبية في صور ،وتل
ّ
وينظم اليوم الحقلي األول للمزارعين
عمارة وكفردان.

في تل عمارة وكفردان اليوم ،على أن تليه ورشات
عمل ودورات تدريبية وأيام حقلية أخرى للمزارعين،
والمهندسين الزراعيين ومهندسي اإلرش��اد الزراعي
وذلك على امتداد فترة تنفيذ المشروع.
وذكر البيان أنّ الكينوا محصول حبوب مغ ٍّذ لماليين
السكان في جميع أنحاء جبال األنديز ،يمكنها أيضا ً
أن تلعب دورا ً مهما ً في القضاء على الجوع وسوء
التغذية والفقر ف��ي منطقة شمال أفريقيا والشرق
األدنى .الكينوا هي الغذاء النباتي الوحيد الذي يحتوي
على جميع األحماض األمينية األساسية والعناصر
النادرة والفيتامينات مع قدرة أوسع على التكيف مع
مختلف البيئات اإليكولوجية والمناخات .مع مقاومة
استثنائية للجفاف ورداءة التربة والملوحة العالية،
فإنه يمكن زراعتها بنجاح من مستوى سطح البحر
إلى ارتفاع أربعة آالف متر وبإمكانها أن تقاوم درجات
حرارة تتراوح بين  8و 38درجة مئوية.
وفي حين يواجه العالم تحديا ً كبيرا ً لتعزيز إنتاج
غذاء ذات نوعية جيدة إلطعام عدد متزايد من السكان
في ظ ّل تغير المناخ ،يمكن أن تو ّفر الكينوا مصدر أغذية
بديلة للبلدان التي تعاني من انعدام األمن الغذائي
والتغذوي.

دبوسي مستقبالً بارتو
{ ق��ام وزي��ر االقتصاد وال��ت��ج��ارة آالن حكيم أم��س،
بزيارة مقر سفارة جمهورية كوريا ،حيث استقبله السفير
تشوي جونغ ايل ،استكمل خاللها أعمال تفعيل العالقات
االقتصادية ،وال سيما التبادل التجاري واالستثماري بين
لبنان وجمهورية كوريا.
وت��ن��درج ه���ذه ال��خ��ط��وة ف��ي إط���ار الديبلوماسية
االقتصادية التي من شأنها تعزيز العالقات التجارية
المتبادلة بين البلدين والهادفة الى فتح أسواق جديدة
وتحفيز الصادرات اللبنانية وزيادتها وال سيما الصناعية
منها إلى جمهورية كوريا في ظ ّل الظروف الراهنة التي يم ّر
فيها لبنان والمنطقة.
{ استقبل وزير العمل سجعان قزي في مكتبه أمس،
وفدا ً من نقابة المندوبين الطبيين في لبنان .وشكر على
تأسيس النقابة ،وأطلعه على خطة عملها المستقبلية.
ودعا قزي الوفد إلى «العمل على الحفاظ على ديمومة
وفعال».
المهنة وتطويرها لكي تكون في مستوى راقٍ ّ
{ استقبل رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق
دبوسي ،جورج بارتو المستشار الدولي لعالم األعمال،
وق��د ت� ّم حسب بيان ع��رض لسبل تعزيز ال��رواب��ط بين
الغرف التجارية في ك ّل من لبنان وقبرص إلى جانب
الشروع في إع��داد مس ّودة بروتوكول تعاون مستقبلي

بين غ��رف��ة طرابلس وال��ش��م��ال وغ��رف��ة ت��ج��ارة الرن��ك��ا،
وتوثيق الروابط الثنائية بين الغرفتين وكذلك توفير
كل التسهيالت أمام رجال األعمال القبارصة واللبنانيين
وإتاحة فرص الحصول على اإلقامة الدائمة في قبرص من
خالل اإلستثمار العقاري وإقامة مشاريع مشتركة.
ولفت دب��وس��ي ال��ى أنّ «ال��ف��رص دائ��م �ا ً متاحة أم��ام
اللبنانيين لالستثمار في قبرص ،وإننا على استعداد دائم
ألن نبحث في ك ّل اإلمكانات المتاحة لتعزيز الروابط بين
قبرص ولبنان ،وخصوصا ً على نطاق التعاون الثنائي
بين غرفتنا وغرفة الرنكا ،وأنّ مس ّودة بروتوكول التعاون
قيد ال��ت��ش��اور ستتضمن رغبة الجانبين ف��ي ترسيخ
دعائم جسر المودة بينهما وفي شكل أساسي على نطاق
مؤسسات القطاع الخاص».
من جهته ،تناول بارتو «المساحة الجغرافية الجديدة
الممتدة في التعاون اللبناني القبرصي ال س ّيما في مجال
االستثمار وفي شكل خاص في قطاعي النفط والغاز» ،الفتا ً
إلى أنّ «الحكومة القبرصية في حال من الجاهزية الكاملة
لتقديم الحوافز والتسهيالت واإلعفاءت ،بهدف التشجيع
على اإلستثمار في الجزيرة ،واألهم اإلستثمار في المجال
العقاري ،المصحوب باإلقامة الدائمة في قبرص ،إضافة
الى األساس وهو التملك».

تراجع سعر النفط في بورصة
لندن إلى ما دون عتبة المئة دوالر
للبرميل وذل���ك ب��ع��د سلسلة من
ال��ع��وام��ل ف��ي االس��اب��ي��ع الماضية
م��ن بينها وف���رة ال��ع��رض وت���ردد
الطلب وذل��ك على رغ��م التوترات
الجيوسياسية المتزايدة .وتراجع
س��ع��ر ب��رن��ت إل���ى  99.99دوالر
للبرميل ل��ل��م��رة االول����ى م��ن��ذ 24
حزيران  .2013وبعدها بدقائق،
ليسجل
واص���ل السعر ت��راج��ع��ه
ّ
ادنى مستوى منذ ذلك التاريخ مع
 99.76دوالر للبرميل .كما خسر
المؤشر األوروبي للنفط الخام أكثر
من  13في المئة منذ  19حزيران
عندما سجل أعلى مستوى له في
تسعة اشهر ( 115.71دوالر) في
خضم األزمة العراقية.
وعلى رغم التوتر الجيوسياسي
ال���ذي ت��زاي��د م��ن��ذ ه���ذا ال��ت��اري��خ،
خصوصا ً في العراق وأوكرانيا ،فإنّ
أسعار النفط واصلت التراجع وذلك
مرده جزئيا ً إلى أنّ هذه األزمات لم
ت��ؤدي إل��ى توقف ام��دادات النفط.
وحتى في ليبيا حيث تعم الفوضى
السياسية ،فإنّ انتاج النفط تحسن
في االسابيع االخيرة .وهذا العرض
االض��اف��ي ي��أت��ي ليغرق االس���واق
الوافرة اصالً .وراء هذا الفائض في
العرض ،الطلب ال يكفي خصوصا ً

أعلنت «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان األم��سّ ،
«أن عطالً طرأ
على المحول  66/220ك.ف 170 -.م.ف.أ في معمل الزهراني مساء
األحد الواقع فيه  ،2014/9/7مما اضطر الشركة الماليزية المشغلة
للمعمل لعزل المحول كليا ً عن الشبكة ،األمر الذي أدى إلى انخفاض
التغذية بالتيار الكهربائي في شكل ملحوظ في المناطق التي تتغذى
من المحطات الرئيسية التالية :الزهراني ،صيدا ،المصيلح ،النبطية
وسبلين.
أض��اف البيان« :حاليا ً يعمل فنيو الشركة المشغلة على إجراء
التصليحات الالزمة وتكرير الزيت ،حيث من المتوقع وضع المحول
المذكور في الخدمة مطلع األسبوع المقبل ،وبالتالي إعادة التغذية
الكهربائية إلى طبيعتها».

درا�سة للبنك الدولي

�إيجاد  600مليون وظيفة بحلول 2030

لمواجهة زيادة عدد ال�سكان

ح ّذر البنك الدولي أمس من أزمة وظائف مع ّممة يواجهها العالم
تحسن النم ّو ،موضحا ً ا ّنه ليس هناك أي ح ّل سحري
وتهدّد آفاق
ّ
لمعالجة هذا الوضع .ونشر البنك الدولي دراسة حول سوق العمل
في العالم بمناسبة اجتماع لوزراء العمل والوظيفة في مجموعة
العشرين في استراليا.
وأشارت الدراسة إلى أ ّنه يجب إيجاد  600مليون وظيفة إضافية
على المستوى العالمي بحلول  2030لمواجهة زيادة عدد السكان.
وأشار مدير البنك الدولي المكلّف هذا الملف نايجل تووز «ال شك في
أنّ هناك أزمة وظائف مع ّممة ،كما تظهر هذه الدراسة بوضوح النقص
المتخصصة» ،الفتا ً إلى أنّ المقلق هو «زيادة التفاوت
في الوظائف
ّ
في الرواتب واإليرادات داخل دول عدة في مجموعة العشرين على
رغم التقدم في بعض الدول الناشئة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا».
وأفاد ان في شكل عام «إيجاد الوظائف أفضل في الدول الناشئة
منه في الدول المتط ّورة بفضل محركات مثل الصين والبرازيل لكن
االفاق ليست جيدة» .وأشار إلى أنّ «االرقام الحالية غير مشجعة.
وترتسم في االفق تحديات كبيرة».
ووفقا ً للتقرير الذي وضع بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية فإنّ أكثر من  100مليون شخص عاطلون من العمل في
دول مجموعة العشرين في حين يعتبر  447مليونا ً «عماال ً فقراء»
يعيشون بأق ّل من دوالري���ن في ال��ي��وم .ويتوقع أن يبقى النمو
االقتصادي ضعيفا ً في حين أنّ وضع العمالة ينعكس على االستهالك
تسجل ركودا ً
واالستثمارات بحسب الدراسة .والرواتب الحقيقية
ّ
في دول عدة أعضاء في مجموعة العشرين وحتى تتراجع ايضا ً في
دول عدة .وأضاف تووز ا ّنه «ليس هناك أي ح ّل سحري لتسوية
أزمة الوظائف في األسواق الناشئة كما في االقتصادات المتطورة».
وتابع« :نعلم أ ّنه علينا إيجاد  600مليون وظيفة اضافية في العالم
بحلول  2030فقط لمواجهة النمو الديموغرافي» .وأوضح أ ّنه على
ك ّل بلد تب ّني مقاربة وزاري��ة للمشكلة «مع تعاون دائ��م ومباشر
من القطاع الخاص» .وفي نيسان حدد وزراء المال في مجموعة
العشرين هدف إعطاء دفع إلجمالي الناتج الداخلي العالمي بـ 2في
المئة خالل السنوات الخمس المقبلة .لكن صندوق النقد الدولي حذر
في تموز من أنّ أهداف النمو هذه قد تنسف بارتفاع معدالت الفائدة
وتباطؤ االقتصادات الناشئة.

ال�صين �ستطلق بناء �أنبوب للغاز
من �آ�سيا الو�سطى

�شركات النفط الرو�سية الكبيرة
على قائمة العقوبات الأوروبية
ف��ي الصين وأوروب���ا حيت تباطأ
االقتصاد في الفترة االخيرة.
وأش��ار ديبلوماسي في االتحاد
األوروب���ي إل��ى أنّ «االت��ح��اد وضع
شركات النفط وخطوط األنابيب
ال���روس���ي���ة ال��ك��ب��ي��رة روس��ن��ف��ت
وترانسنفت وج��ازب��روم نفت على
قائمته للشركات الروسية المملوكة
للدولة التي لن يسمح لها بتدبير
السيولة أو االقتراض في االسواق
االوروب��ي��ة .لكن عقوبات االتحاد
االوروب��ي ال تشمل قطاع الغاز وال
سيما ش��رك��ة غ��ازب��روم المملوكة
للدولة التي تعد أكبر منتج للغاز
ف��ي ال��ع��ال��م وأك��ب��ر م���ورد ل��ه إل��ى
أوروبا».
وأض���اف أنّ ع��ق��وب��ات االت��ح��اد
األوروب��ي المتعلقة بجمع االم��وال
داخل االتحاد «ستسري بوجه عام
على الشركات التي تزيد إيراداتها
على تريليون روبل ( 95.26مليار
دوالر) اذا كان نصفها من بيع النفط
أو نقله .ويبدأ تطبيق العقوبات
بعد نشرها في الجريدة الرسمية
لالتحاد األوروبي وهو ما قد يحدث
في منتصف الليل».
من جهتهم ،لم يبد أعضاء أوبك
قلقا ً من انخفاض سعر برميل النفط
عن  100دوالر وق��ال مسؤول من
المنظمة أنّ السوق ستلقى دعما ً

تعطل محول
في معمل الزهراني

في االسابيع المقبلة بفضل الطلب
في فصل الشتاء .ونزل خام برنت
عن  100دوالر للبرميل للمرة األولى
في  14شهرا ً نتيجة للمخاوف من
تباطؤ النمو االقتصادي .وتفضل
ال��س��ع��ودي��ة أك��ب��ر دول���ة م��ص��درة
للنفط في أوب��ك سعرا ً ق��رب 100
دوالر ويؤيد ذلك عدد كبير آخر من
أعضاء المنظمة .وقال مندوب دولة
خليجية في أوبك «هبوط االسعار
موقت .ما زالت في النطاق المقبول
وم��ا من سبب يدعو للقلق حقاً...
يقترب فصل الشتاء لذا نتوقع أن
ترتفع األسعار».
وال تحدد أوب��ك سعرا ً مستهدفا ً
رسميا ً للنفط وما زال السعر الحالي
في النطاق المقبول الذي حدده وزير
البترول السعودي على النعيمي
بين  95و 110دوالرات .وأدل��ى
مصدر ثانٍ بتصريحات مماثلة لما
ذك��ره المندوب الخليجي .وأش��ار
إلى أنّ «الدول االعضاء تبدو راضية
في الوقت الحالي مضيفا ً «لم أسمع
من يبدي أي قلق» .ويعقد وزراء
نفط دول مجلس التعاون الخليجي
اجتماعهم السنوي غ��دا ً وع��ادة ال
يناقشون حجم اإلنتاج المستهدف
ل��ك��ن ق��د ي��ك��ون االج��ت��م��اع فرصة
للتعليق على مستويات األسعار.

أفاد مصدر رسمي طاجيكستاني أمس ،أنّ الرئيس الصيني شي
جينبينغ سيطلق هذا االسبوع في طاجيكستان بناء خط جديد
ألنابيب الغاز سيسمح لبكين بتعزيز إمداداتها من الغاز من آسيا
الوسطى.
وأوضحت وزارة الخارجية في طاجيكستان أنّ عملية إطالق
خط األنابيب مرتقبة السبت بعد قمة ّ
منظمة تعاون شنغهاي التي
تض ّم جمهوريات آسيا الوسطى السابقة إضاف ًة إلى الصين وروسيا.
والهدف من بناء خط األنابيب الذي يتو ّقع بدء استثماره في عام
 ،2016هو تزويد الصين بـ 30مليار متر مكعب سنويا ً من الغاز
المستخرج من تركمانستان المجاورة مما يعزز اإلمدادات الحالية
عبر خط أنابيب اول اطلق في .2009
تسجل ارتفاعا ً مستمرا ً للطلب الداخلي على
وتطمع الصين التي
ّ
الطاقة ،بالموارد الهائلة من النفط والغاز في آسيا الوسطى .كما
تسعى أيضا ً إلى توطيد نفوذها السياسي في منطقة استراتيجية
هيمنت عليها روسيا خالل عقود من الزمن.
وتأتي هذه الخطوة ،بعد حوالى أسبوعين من إطالق فالديمير
بوتين في سيبيريا الشرقية «أكبر مشروع بناء في العالم».
والمشروع هو لبناء انبوب غاز يمتد على أربعة آالف كلم بين حقول
الغاز في جمهورية ياقوتيا وبحر اليابان وأيضا ً شرق الحدود
الصينية .واعتبارا ً من  2018سيسمح المشروع لروسيا بمد الصين
بالغاز ألول مرة عبر أنبوب بموجب عقد قيمته  400مليار دوالر على
ثالثين سنة.
وبالنسبة لطاجيكستان ،أكثر جمهوريات االتحاد السوفياتي
السابقة فقراً ،فإنّ بناء جزء من أربعمئة كلم من خط أنابيب الغاز
الجديد على أراضيها يمثل استثمارا ً يقدر بثالثة مليارات دوالر.
وقد تلقت الجمهورية السوفياتية السابقة في االجمال ملياري
دوالر كاعتماد من بكين منذ  .2006فضالَ عن ذلك ،تم ّول بكين بناء
محطة كهربائية في دوشانبي تمثل استثمارا ً بقيمة مئتي مليون
دوالر مقابل حقوق استثمار حقل للذهب االسود غير مستغل حتى
اآلن في طاجيكستان ،بحسب نائب وزير الطاقة بوالت مخيدينوف
لوكالة «فرانس برس».
وتعتمد طاجيكستان إلنتاجها الطاقوي على إمدادات الغاز من
اوزبكستان المجاورة التي تقيم معها عالقات متوترة.

