
 41  اقتصاد  االربعاء ٢٦ يناير ٢٠١١   

 السعودية: بلد الذهب األسود يتطلع إلى الطاقة النووية والمتجددة
 الرياض ـ ا.ف.پ: تبدئ الســـعودية 
ء الـــى انتاج الطاقة  عازمـــة على التحو
النوئية ئاملتجددة بالرغم من امتالكها ثرئة 
نفطية هائلة لن تنضب قبل عقود كثيرة، 
ئذلك ملالقاة طلب داخلي متزايد على الطاقة 
ء  أ. ئقا قد يحد من قدرتها على تصدير اخلا
ح علي النعيمي في  ء السعود ئزير البترئ
ح في الرياض «لقد بدأنا  مؤمتر اقتصاد
أ عدة  بأخذ اخلطوات الالزمة الســـتخدا
مصادر للطاقة، خصوصا الطاقة الشمسية 
ئالنوئية». ئاالحتياطات السعودية تقدر 
بـ ٢٦٤ مليار برميل، بحســـب النعيمي، 
ئهي ثاني اكبر ثرئة نفطية في العالم بعد 
ؤ النعيمي اكد في نوفمبر  ڤنزئيال.  ئكا
ؤ اململكة قد تستمر في تصدير  املاضي ا

ء  ج احلالي لالنتاج خال النفط عند املستو
ؤ السعودية  السنوات الثمانني املقبلة. اال ا
بدأت تتحوط لطلب داخلي على الطاقة ما 
ؤ عشرين  انفك يرتفع ئقد يصل في غضو
أ  سنة الى ثمانية ماليني برميل من اخلا
ح االنتاج اليومي احلالي  ح ما يواز يوميا، ا
ء رئيس مدينة امللك عبداهللا  للمملكة. ئقا
للطاقة الذرية ئاملتجددة هاشـــم مياني 
ؤ  ملجموعـــة صغيرة مـــن الصحافيني ا
ؤ في حدئد ٤٠  «الطلب على الكهرباء كا
ؤ يصل الى  جيغائاط في ٢٠١٠ ئيفترض ا
١٢٠ جيغائاط في ٢٠٣٢». ئفي الوقت ذاته، 
ؤ الطلب احمللي على  اشار اليماني الى «ا
ؤ  ح هو في حدئد ٢٫٣ مليو ء الذ البتـــرئ
أ حاليا، سيرتفع الى ثمانية  برميل في اليو

أ في ٢٠٢٨». ئنصف  ماليني برميل في اليو
أ  كمية النفط التي تستهلك محليا تستخد
في محطات النتاج الطاقة. ئتنتج الكهرباء 
في الســـعودية في معامل حتصل على 
ح اال ٥٪ من  النفط باسعار تكاد ال تسائ
سعرها في االسواق العاملية، بينما ال يتم 
ؤ من اجل  تقدمي محفزات حقيقية للسكا
ؤ  ترشيد االستهالك. ئاشار اليماني الى ا
تنامي الطلب احمللي على النفط «سيضع 
حدا لقدرة اململكة على التصدير ئالنمو 
ؤ على  ح، ئلذا نحـــن مصممو االقتصاد
ء  ء من بلد يعتمد حصرا على البترئ التحو
الى بلد ميلك مزيجا من مصادر الطاقة، 
مبا في ذلك الطاقـــة النوئية ئالطاقات 
إ الطريقة  املتجددة». ئذكر اليماني انه بهذ

ء»  «ســـنتمكن من توفير كميات البترئ
ؤ تتمكن  ئتركها للتصديـــر. كما توقع ا
السعودية من انتاج الطاقة املتجددة من 
ؤ ثماني ائ عشر  الشمس ئالرياح في غضو
ؤ يبدأ انتاج الطاقة النوئية  سنوات، على ا
ء  أ ٢٠٢٠. ئذكر املســـؤئ فـــي حدئد العا
ؤ ئزارته بدأت محادثات «مع كل  ح ا السعود
ء،  ؤ التكنولوجيا في هذا املجا ح ميلكو الذ
مثل الكوريني ئالبريطانيني ئاالميركيني 
ئاليابانيني ئالفرنسيني»، السيما مجموعة 
ح السعودية  اريفا النوئية الفرنسية. ئجتر
حاليا مفائضات مع رئسيا ئفرنسا لتوقيع 
ح السلمي  ء النوئ ؤ في املجا اتفاقية تعائ
ؤ مع  ؤ ئقعت اتفاقية في هذا الشأ بعد ا

الواليات املتحدة.

 يليها «جنرال موتورز» و«فولكس واجن» ورينو نيسان وهيونداي

 «تويوتا» تعلن زيادة مبيعاتها وتحتفظ بصدارة شركات السيارات من العالم
 طوكيو ـ د.ب.أ: جنحت مجموعة «تويوتا موتور 
كـــورب» اليابانية العمالقة لصناعة الســـيارات في 
االحتفاظ باملركز األول كأكبر شركة سيارات في العالم 

من حيث املبيعات.
  واقتربت مجموعة «جنرال موتورز» األميركية التي 
جنحت في زيادة مبيعاتها أيضا خالل العام املاضي 

من التراجع.
  وقد أعلنـــت تويوتا موتور كورب اليابانية، أكبر 
منتج سيارات في العالم، زيادة مبيعاتها خالل العام 
احلالي بنسبة ٨٪ إلى ٨٫٤٢ ماليني سيارة لتحافظ على 

تصدرها لقائمة منتجي السيارات في العالم.

  وتشمل مبيعات تويوتا مبيعات شركتي دايهاتسو 
وهينو موتورز التابعتني لها، يأتي ذلك فيما أعلنت 
منافستها جنرال موتورز األميركية أيضا زيادة مبيعاتها 
العاملية بنسبة ١٢٫٢٪ إلى ٨٫٣٩ ماليني سيارة، في حني 
أصبحت الصني الســـوق الرئيسية األولى لسيارات 
جنرال موتورز على حساب سوقها احمللية في الواليات 

املتحدة.
  وكانت تويوتا قفزت إلى املركز األول في العالم على 

حساب جنرال موتورز ألول مرة عام ٢٠٠٧.
  واضـــطرت جنــرال موتورز عام ٢٠٠٩ إلى اشهار 
إفالســـها واحلصـــول على عـــشـــرات املليارات من 

الـــدوالرات من احلكومـــة األميركية لتفادي شـــبح 
االنهيار.

  وزادت مبيعات تويوتا اخلارجية بنسبة ٦٪ إلى 
٥٫٩٦ ماليني سيارة في حني زادت مبيعاتها في السوق 

اليابانية بنسبة ١٤٪ إلى ١٫٥٧ مليون سيارة.
  وفي املركـــز الثالث على مســـتوى العالم، جاءت 
شـــركة فولكس واجن األملانية مببيعات قدرها ٧٫١٤ 
ماليني سيارة، وبزيادة نسبتها ١٣٫٥٪ عن ٢٠٠٩، في 
حني جاءت شركة رينو نيســـان الفرنسية اليابانية 
في املركز الرابع، وحلت مجموعة هيونداي موتورز 

الكورية اجلنوبية خامسا. 

 حّذرت من أن العالم يتجه نحو أزمة غذاء

 «الفاو»: ضرورة وضع قواعد
  للحّد من المضاربة في أسواق السلع

 طوكيوـ  رويترز: قال مدير منظمة األغذية والزراعة (الفاو) التابعة 
لألمم املتحدة جاك ضيـــوف إن األمر يتطلب وضع قواعد للحد من 
املضاربة في أسواق السلع، مشـــيرا إلى أن العالم يتجه نحو أزمة 

غذاء تهدد استقراره السياسي.
  وقال ضيوف في تعليقات نشرتها صحيفة «نيكي» االقتصادية 
اليابانية امس «سيســـتمر ارتفاع األســـعار وتذبذبها في السنوات 
املقبلة إن نحن فشلنا في معاجلة األسباب الهيكلية وراء اختالالت 

نظام الزراعة الدولي».
  ونقلت عنه الصحيفة قوله إن العالم قد يكون على شفا أزمة غذاء 
كبرى أخـــرى لعب فيها الدعم الزراعي والتعريفات اجلمركية دورا 

رئيسيا في اختالل التوازن العاملي بني العرض والطلب.
  وفي تقرير أصدرته «الفاو» هذا الشـــهر ذكرت فيه أن مؤشرها 
لألسعار العاملية ارتفع ملستوى قياسي في ديسمبر متجاوزا مستويات 
عام ٢٠٠٨ حني أشـــعل ارتفاع أسعار املواد الغذائية اضطرابات في 

عدة دول.
  ومع القلق من سوء األحوال اجلوية انطلقت حتذيرات من احتمال 

استمرار الزيادة في أسعار احلبوب الرئيسية هذا العام.
  ونقلت الصحيفة عن ضيوف قوله إن الفقراء هم أكثر من سيتأثر 
بانعدام األمن الغذائي مما «ســـيؤدي إلى عدم استقرار سياسي في 

بلدان ويهدد السالم واألمن العامليني».
  وتعكس هذه التعليقات دعوة وجهها الرئيس الفرنســـي نيكوال 
ســـاركوزي أمس االثنني وقال فيها إن العالم يواجه خطر نشـــوب 
اضطرابات بســـبب الغذاء وتراجع النمو إن لم يعالج زعماء العالم 

تقلبات أسعار املواد الغذائية. 

 «الغارديان»: نظام الغذاء العالمي الحالي
  أهمل نصف سكان األرض من حساباته

ــرت صحيفة «الغارديان» البريطانية   لندن ـ أ.ش.أ: نش
تقريرا يحذر من ان نظام الغذاء العاملي احلالي أهمل نصف 
ــكان االرض، وانه يحتاج الى تغييرات جذرية إذا ما أراد  س

العالم إطعام نفسه.
ــع االلكتروني  ــى املوق ــر عل ــار التقرير الذي نش   وأش
ــقط من  ــة الى ان نظام الغذاء العاملي احلالي قد أس للصحيف
حساباته نصف سكان العالم مع معاناة حوالي مليار شخص 
من اجلوع وافتقار مليار شخص آخر للفيتامينات واملعادن 
ــي، ومليار آخر يفرطون في  ــة في نظامهم الغذائ الضروري
ــمنة، مشددا على ان  ــتهالك ما يؤدي الى أمراض الس االس
ــعار  ــعار، وان اس النظام الغذائي ينعكس في معدالت االس

الغذاء سترتفع بشدة في العقود املقبلة.
ــادة مخاطر  ــيؤدي الى زي ــاف التقرير ان ذلك س   وأض

النزاعات والهجرة.
ــه ٤٠٠ عالم من ٣٤ دولة ـ  ــد التقرير ـ الذي قام ب   ووج
ــزأ بقضايا متنوعة  ــكل ال يتج ان األمن الغذائي مرتبط بش
من الفقر والنمو االقتصادي الى نقص املياه وموارد الطاقة 
للتغير املناخي ونقص التنوع البيولوجي. وقال العالم جون 
ــم يدرك العالم ان  ــرف على التقرير «ل بدينجتون الذي أش
ــية ملواجهة حتدي اطعام ملياري شخص  هذه العالقة أساس
ــألة علم  ــت مس ــألة ليس اضافيني بحلول عام ٢٠٥٠.. املس

وتكنولوجيا أو جتارة وأسعار.. املسألة أكبر من ذلك».

 منظمة العمل الدولية: ضعف
  سوق العمل يحّد من االنتعاش

 جنيڤ ـ رويترز: قالــــت منظمة العمل الدولية إن الزيادة الضعيفة 
وغير املتوازنة في الوظائف حتد من االنتعاش االقتصادي الشامل ومن 
املتوقع ان تظل معدالت البطالة قرب مســــتوياتها القياسية هذا العام. 
وقالت املنظمة التابعة لألمم املتحدة إن ضعف توفير فرص عمل جديدة 
أمر مدمر  للشبان على وجه اخلصوص وإن البيانات الرسمية ال تعكس 
األعداد احلقيقية للعاطلني إذ كف الكثيرون عن البحث عن عمل. وأصدرت 
املنظمة تقريرها املتشائم هذا عشية االجتماع السنوي في دافوس لقادة  
األعمال والسياســــة الذين يواجهون هذا العام تباينا اقتصاديا متزايدا 
بني الــــدول  وداخل الدولة الواحدة وعدم قدرة فيما يبدو لدى املجتمع 
الدولي على معاجلة هذه  املشكلة. وقال خوسيه مانويل ساالزار املدير 
التنفيذي للمنظمة لدى عرضــــه لتقرير توقعات العمالة العاملية لعام 

٢٠١١ إن انتعاش النمو االقتصادي سيفقد قوة دفعه هذا العام.
  وقال في مؤمتر صحافي «يرجع ذلك جزئيا إلى أثر انكماش األسعار 
الناجت عن احلالة املتردية ألسواق العمل». وأضاف أن البطالة واالفتقار 
لألمــــان الوظيفي وخفض التأمينات االجتماعيــــة كلها عوامل حتد من 
االستهالك وهو عنصر أساسي في الطلب احمللي ما يحول دون استمرار 
االنتعاش ذاتي الدفع. وتراجعت معدالت البطالة في بعض االقتصادات 
الناشئة مثل البرازيل إلى أقل من مستوياتها قبل األزمة العاملية لكنها 

تواصل االرتفاع في العديد من الدول األخرى.

 الكويت تبرم عقدًا لتزويد باكستان 
  بمليون طن متري من زيت الوقود

 الكويت ـ أ.ش.أ: أبرمت مؤسسة البترول الكويتية  
عقدا طويل األمد مع باكســــتان تقوم مبوجبه بتزويد 
شركة نفط باكستان احمللية بنحو مليون طن متري من 
زيت الوقود املكسر الستخدامه في محطات توليد الطاقة 
الكهربائية. وقال العضو املنتدب للعالقات احلكومية 
والبرملانية والعالقات العامة باملؤسســــة الشيخ طالل 
اخلالد في بيان صحافي أمس «إن أهمية العقد تكمن في 
تزويد السوق الباكستاني الواعد واملهم بزيت الوقود 
الستخدامه في تشغيل محطات توليد الكهرباء». وأضاف 
«أن العقد يأتي انسجاما مع إستراتيجية مؤسسة البترول 
الكويتية التسويقية الرامية إلى تعامل قطاع التسويق 
العاملي مع مستهلك طويل املدى وليس جهات تسويقية 
مضاربة أخرى عالوة على الوفرة املالية الكبيرة التي 

يحققها هذا العقد مقارنة مع العقود السابقة». 


