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بسبب اشتعال األوضاع الجيوسياسية في الشرق األوسط

نفطيون :هدوء وتيرة األسعار عقب فترة
من االرتفاعات القياسية المتالحقة

• جانب من امل�ؤمتر ال�سابق

 300مليار دوالر حجم سوق الطباعة

ثالثية األبعاد عالمي ًا في 2025
مع توقع و�صول حجم ال�سوق
العاملي للطباعة ثالثية الأبعاد
�إلى  120مليار دوالر بحلول عام
 2020ومن��وه لأك�ثر من ال�ضعف
لي�صل �إل���ى  300مليار دوالر
بحلول عام  ،2025توجد الفر�ص
املثرية التي تنتظر كل املعنيني
بالتكنولوجيا املتقدمة التي
تقود �صناعة الت�صنيع امل�ضاف.
و�ستكون �آفاق الت�صنيع امل�ضاف،
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه هذه
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وتطبيقاتها
املحتملة يف خمتلف القطاعات،
حمور تركيز الن�سخة االفتتاحية
من م�ؤمتر الت�صنيع امل�ضاف يف
ال�رشق الأو�سط ،وهي قمة على
م��دى يومني تدر�س االجتاهات
والإبداعات امل�ستمرة التي تغذي
هذه ال�صناعة املتنامية �رسيعة
التو�سع.
كما يدر�س امل�ؤمتر الأول من نوعه
� ً
أي�ضا الإم��ك��ان��ات املثرية التي
يزخر بها يف �آالف التطبيقات
عرب قطاعات متنوعة مثل البناء،
الطب ،الت�صنيع ،النفط والغاز
وبناء ال�سفن و�صناعة ال�سيارات.
ُيعقد م�ؤمتر الت�صنيع امل�ضاف
يف ال�رشق الأو���س��ط على هام�ش
معر�ض ال�رشق الأو�سط للمعدات

والأدوات املعدنية «هاردوير �آند
تولز ال�رشق الأو���س��ط ،»2019
يف مركز دبي الدويل للم�ؤمترات
واملعار�ض ،و�سيوفر �أول �صورة
�شاملة لهذه ال�صناعة الفريدة التي
حتظى باهتمام عاملي لفر�صها يف
القطاعات املتعددة.
ي�شارك يف امل�ؤمتر الذي تنظمه
مي�سي فرانكفورت ال�رشق الأو�سط
جمموعة رفيعة امل�ستوى من
خ�براء ال�صناعة يتحدثون عن
خمتلف التحديات التي تواجه
ال�صناعة وي�سلطون ال�ضوء على
الإمكانات املثرية التي يحملها
هذا التوجه ملختلف القطاعات.
وم��ن املتوقع �أن ي���ؤدي تطبيق
تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد �إلى
تغيري عملية الإنتاج يف خمتلف
القطاعات يف ال�سنوات القادمة.
وت�شري التقارير �إل��ى �أن تقنية
الطباعة ثالثية الأبعاد ميكنها
خف�ض تكاليف البناء بن�سبة
ترتاوح بني  50و ،%70وتقلي�ص
تكاليف العمالة بن�سبة ترتاوح
م��ن � 50إل���ى  .%80بالإ�ضافة
�إلى ذلك� ،ست�ساعد هذه التقنية
يف احل��د من النفايات الناجتة
عن عمليات البناء بن�سبة ت�صل
�إلى  ،%60الأمر الذي �سينعك�س

�إيجا ًبا على العوائد االقت�صادية
للقطاع وي�ساهم يف التنمية
امل�ستدامة.
ك��م��ا ي�سلط م���ؤمت��ر الت�صنيع
امل�����ض��اف يف ال����شرق الأو���س��ط
الأ���ض��واء على ال�صناعة �رسيعة
النمو يف وقت تت�صور فيه حكومة
دبي �أن كل مبنى جديد يف الإمارة
�سيتم طباعته ثالثي الأبعاد بن�سبة
ت�صل �إل��ى .%25وف ًقا للوائح
بلدية دبي� ،ستبد�أ هذه اخلطوة
بدءا بن�سبة %2
من عام ً ،2019
مع زي��ادة تدريجية و�صو ًال �إلى
الهدف اال�سرتاتيجي .ويف �سياق
مت�صل ،التزمت هيئة ال�صحة
يف دب��ي بتنظيم وو�ضع معايري
ال�ستخدام التكنولوجيا يف القطاع
ال�صحي ،و�سوف تدر�س ا�ستخدام
الأط���راف اال�صطناعية بطباعة
ثالثية الأبعاد ،الأ�سنان بطباعة
ثالثية الأبعاد ،وو�سائل ال�سمع
امل�ساعدة بطابعة ثالثية الأبعاد يف
العيادات وامل�ست�شفيات العامة.
ير�أ�س اجلل�سة االفتتاحية للم�ؤمتر
الدكتور ب�شار اخل�صاونة ،رئي�س
برنامج الدرا�سات العليا يف ق�سم
الهند�سة امليكانيكية والأ�ستاذ
امل�ساعد للهند�سة امليكانيكية
بجامعة خليفة.

سعر برميل النفط الكويتي انخفض
إلى  71.65دوالراً

يرى حمللون نفطيون �أن اجتماع
جدة �أ�سهم ب�شكل كبري يف تهدئة
امل��خ��اوف على امل��ع��رو���ض مع
�إعالن دول «�أوبك» اجلاهزية ل�سد
�أي نق�ص ناجم عن العقوبات �أو
االنقطاعات املفاجئة ،ما �أدى
�إلى هدوء وترية الأ�سعار و�ساعد
ذلك على ا�ستمرار ارتفاع م�ستوى
املخزونات الأمريكية وا�ستمرار
عدم اليقني ب�ش�أن م�صري مفاو�ضات
التجارة بني ال�صني والواليات
املتحدة.
و�أو����ض���ح امل��ح��ل��ل��ون �أن ه��دوء
وت��ي�رة الأ����س���ع���ار ج����اء عقب
ف�ترة من االرتفاعات القيا�سية
املتالحقة ب�سبب ا�شتعال الأو�ضاع
اجليو�سيا�سية يف ال�رشق الأو�سط،
الفتني �إلى �أن هذا الو�ضع املت�أزم
دفع ببنوك وم�ؤ�س�سات مالية �إلى
�أن تراهن على �صعود �أ�سعار برنت
�إلى م�ستوى  90دوالرا للربميل يف
الأمد الق�صري .ويف هذا الإطار،
�أو�ضح �سيفني �شيميل مدير �رشكة
«يف جي �إند�سرتي» الأملانية� ،أن
ال�سوق �ستظل يف و�ضع مت�أرجح
ولن ت�ستمر على وترية اخلم�سة
ارتفاعا �أو انخفا�ضا ،م�شري ًا
�إلى �أنه �إذا كانت املواجهات يف
ال�رشق الأو�سط والعقوبات على
�إيران وفنزويال تدفع �إلى ت�سجيل
ارتفاعات قيا�سية �إال �أن هناك
العديد م��ن العوامل املقاومة
لالرتفاع.
و�أ�ضاف �شيميل �أن «هذه العوامل
ت�شمل الإن��ت��اج امل��ط��رد للنفط
ال�صخري الزيتي يف الواليات
املتحدة الذي يحافظ على وترية
مرتفعة من الإمدادات� ،إ�ضافة �إلى

احتمالية تعرث الطلب العاملي
على النفط ،جراء حالة املخاوف
وعدم اليقني التي حتيط مب�ستقبل
النمو االقت�صادي العاملي».
م��ن جانبه ،يقول دان بو�سكا
كبري املحللني يف بنك «يوين
كريديت» الربيطاين�« ،إن فر�ص
منو الأ�سعار تتزايد مع بدء ف�صل
ال�صيف ال��ذي ي��زداد فيه الطلب
على الوقود �أو ما يعرف مبو�سم

القيادة يف الواليات املتحدة»،
م�شري ًا �إلى �أن �إنهاء اال�ستثناءات
التي كانت ممنوحة لثماين دول
من م�شرتي اخلام الإي��راين �أ�سهم
على نحو ما يف ت�شديد املعرو�ض
�إلى جانب حتديات �أخرى تواجه
الإن���ت���اج يف ف��ن��زوي�لا وليبيا
ونيجرييا و�أنغوال.
و�أ�ضاف بو�سكا �أن «اجتماع ال�شهر
املقبل يف فيينا ،الذي ي�ضم كل

املنتجني يف �إعالن التعاون �سواء
يف «�أوب��ك» �أو خارجها يجب �أن
ير�سم خريطة �إنتاجية جديدة
تبقي ال�سوق متوازنة وحتول دون
�شطط الأ�سعار ،وقد يكون ذلك من
خالل تخفيف قيود الإنتاج �أو �إلغاء
التخفي�ضات الزائدة �أو �أي �آليات
�أخ��رى يتوافق عليها املنتجون
لدعم ال�سوق وبالتحديد ملواجهة
ت�صاعد الطلب يف ف�صل ال�صيف».

تراجع قطاعي الخدمات والتصنيع األلمانيين
بفعل توترات التجارة

ك�شف م�سح �أم�س �أن الن�شاط يف قطاعي اخلدمات وال�صناعات التحويلية
الأملانيني تراجع يف مايو ما يرجع �إلى ت�أثري النزاعات التجارية
امل�ستمرة دون حل على �أكرب اقت�صاد �أوروبي.
وانخف�ض م�ؤ�رش �آي�.إت�ش�.إ�س ماركت ملديري امل�شرتيات يف قطاع
ال�صناعات التحويلية �إلى  44.3من  44.4يف �أبريل وهو ال�شهر اخلام�س
على التوايل الذي تقل فيه القراءة عن م�ستوى اخلم�سني الفا�صل بني
النمو واالنكما�ش .وقال كري�س ولي�أول �أم�سون اخلبري االقت�صادي يف
ماركت �إن االنخفا�ض الطفيف ي�شري �إلى �أن ركود القطاع ،الأ�شد ت�رضرا
من النزاعات التجارية عن اخلدمات ،بلغ مداه.
وانخف�ضت القراءة الأولية مل�ؤ�رش ماركت ملديري امل�شرتيات يف قطاع
اخلدمات �إلى  55.0من  55.7يف ال�شهر ال�سابق.
وي�شري �أول انخفا�ض بعد ارتفاع لأربعة �أ�شهر مت�صلة �إلى �أن القطاع،
الذي كان ميد االقت�صاد بزخم النمو مع فتور ال�صناعات التحويلية،

يبدي م�ؤ�رشات على تعر�ضه ل�ضغوط.وقال �أم�سون «يبدو �أن التباط�ؤ يف
قطاع ال�صناعات التحويلية اجتاز ذروته و�أن القطاع يتحرك نحو فرتة
من اال�ستقرار لكن الطريق مازال طويال قبل العودة �إلى النمو».
وك�شف امل�سح �أن الأ�سو�أ رمبا انتهى بالن�سبة ل�رشكات ال�صناعات
التحويلية الأمل��ان��ي��ة وه��و م��ا تبدى يف تباط�ؤ م��ع��دالت انكما�ش
الإنتاج وطلبيات التوريد اجلديدة ومبيعات الت�صدير.نتيجة ذلك،
ارتفعت القراءة الأولية مل�ؤ�رش �آي�.إت�ش�.إ�س ماركت املجمع ملديري
امل�شرتيات ،الذي ير�صد الن�شاط يف قطاعي اخلدمات وال�صناعات
التحويلية� ،إلى  52.4وهو �أعلى م�ستوى يف � 3أ�شهر.
وي�شكل القطاعان معا �أكرث من ثلثي االقت�صاد ،ومنا االقت�صاد الأملاين
بن�سبة  %0.4يف الربع الأول من العام بعد توقف يف الأ�شهر الثالثة
الأخرية من العام املا�ضي ،وكان الإنفاق اخلا�ص والبناء حمركي النمو
الرئي�سيني.

أسعار الذهب مستقرة مع ارتفاع الدوالر بفضل
مخاوف التجارة

• تراجع �أ�سعار النفط الكويتي

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي � 45سنتا يف
تداوالت �أول �أم�س ليبلغ  71.65دوالر ًا مقابل 72.10
دوالر ًا للربميل يف تداوالت الثالثاء املا�ضي وفقا
لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية تراجعت �أ�سعار النفط �أول
�أم�س بعد ارتفاع غري متوقع يف خمزونات اخلام
الأمريكية ويف ظل خماوف امل�ستثمرين من �أن ي�ؤدي

النزاع التجاري بني وا�شنطن وبكني �إلى تقوي�ض
الطلب على اخلام يف الأمد الطويل.
وانخف�ض �سعر برميل نفط خام القيا�س العاملي
مزيج برنت  1.19دوالر لي�صل عند الت�سوية الى
م�ستوى  70.99دوالر ًا ،كما انخف�ض �سعر برميل نفط
خام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي  1.71دوالر
لي�صل الى م�ستوى  61.42دوالر ًا.

«إل إم إف» :تأثير المخاطر الجيوسياسية
في النفط سيكون على المدى القصير

قال مفيد ماندرا نائب رئي�س �رشكة «�إل �إم �إف»
النم�ساوية للطاقة�« ،إن بنك «جي بي مورجان»
ومعه عديد من امل�ؤ�س�سات املالية الدولية
ي�ؤكدون �أن ت�أثري املخاطر اجليو�سيا�سية يف
�أ�سعار النفط �ستكون قا�رصة على املدى الق�صري،
وت�أثرياتها �ستنح�رس تدريجيا ،ويبقى الت�أثري
الأهم للعوامل الأ�سا�سية لل�سوق ،وهي عالقة
العر�ض والطلب ،وحتى الآن ال توجد م�ؤ�رشات
على �إمكانية حدوث فجوة بينهما» .و�أ�ضاف،
�أن «البنك يتوقع م�ستوى  71دوالرا للربميل
كمتو�سط لأ�سعار النفط خالل العام اجلاري،
وهو �سعر جيد ومنا�سب للمنتجني وال ي�رض
بالطلب» ،م�شريا �إلى �أن خماطر العر�ض تتقل�ص
يف �ضوء تعهدات «�أوب��ك» بتعوي�ض �أي تراجع
يف املعرو�ض جراء العوامل اجليو�سيا�سية �أو
العقوبات �أو االنقطاعات.
بدوره� ،أو�ضح ماركو�س كروج كبري املحللني يف
�رشكة «�إيه كنرتول» لأبحاث النفط والغاز� ،أن
االعتداءات على املن�ش�آت النفطية يف ال�سعودية
�سواء من م�ضخات �أو خطوط �أنابيب �أمر مدان
بكل الأ���ش��ك��ال لأن��ه يقو�ض ا�ستقرار ال�سوق
ويرفع املخاوف والتوترات وي�شعل الأ�سعار،
ومن ح�سن احلظ �أن تتوافر القدرات ال�سعودية
القوية المت�صا�ص ت�أثري تلك الأزمات واحلفاظ
على م�ستوى �إمدادات م�ستقرة».

ا�ستقرت �أ�سعار الذهب �أم�س ،يف
الوقت ال��ذي تلقى فيه ال��دوالر
ال��دع��م م��ن ت�صاعد التوترات
التجارية بني الواليات املتحدة
وال�صني ،يف الوقت الذي يبحث
فيه م�ستثمرو املعدن الأ�صفر عن
اجتاه بعدما �أ�شار حم�رض اجتماع
جمل�س االح��ت��ي��اط��ي االحت���ادي
«البنك املركزي الأمريكي» �إلى �أن
�أ�سعار الفائدة �ستظل دون تغيري.
وا�ستقر ال��ذه��ب يف املعامالت
الفورية عند  1273.15دوالر ًا
للأوقية «الأون�صة» ،بعد �أن نزل
�إلى  1268.97الثالثاء املا�ضي
وهو �أدنى م�ستوياته منذ الثالث
من م��اي��و .وتراجعت العقود
الأمريكية الآجلة للذهب %0.1
�إلى  1272.60دوالر.
وقال نيكوال�س فرابل املدير العام العاملي لدى ايه.بي�.سي بوليون
«ت�أثري النزاع التجاري الأمريكي ال�صيني يف الأمد الق�صري يدفع م�ؤ�رش
الدوالر لالرتفاع ب�صفة عامة وذلك ال ي�ساعد الذهب».

وتدر�س الواليات املتحدة فر�ض
عقوبات ،مثل التي فر�ضتها على
ه���واوي ،على �رشكة هيكفيجن
ال�صينية ل�صناعة ك��ام�يرات
املراقبة ب�سبب تعامل بكني مع
�أقلية الويغور ال�صينية وفقا ملا
قاله م�صدر جرت �إحاطته علما
بامل�س�ألة �أول �أم�س.
و�صعد م�ؤ�رش الدوالر الذي يتتبع
�أداء العملة الأم�يرك��ي��ة مقابل
�سلة م��ن �ست ع��م�لات رئي�سية
مناف�سة  %0.1ليحوم قرب �أعلى
م�ستوياته يف �شهر والذي الم�سه
يف �أوائل هذا الأ�سبوع.
ونزلت الأ�سهم الآ�سيوية �أم�س
يف ظل خم��اوف ب�ش�أن التجارة
بني الواليات املتحدة وال�صني.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة الأخرى ،انخف�ضت الف�ضة � %0.1إلى 14.42
دوالر ًا للأوقية ،بينما تراجع البالديوم � %0.5إلى  1308دوالرات.
وا�ستقر البالتني عند  799.02دوالر ًا للأوقية بعد �أن لأول �أم�س �أدنى
م�ستوياته منذ  15فرباير عند  792دوالرا يف وقت �سابق من اجلل�سة.

الصين :يتعين على أميركا تصحيح تصرفات
خاطئة لمواصلة المحادثات التجارية
قالت وزارة التجارة ال�صينية
�أم�����س �إن ال��والي��ات املتحدة
�صعدت ال��ن��زاع��ات التجارية
ب��ق��وة ،وع���ززت فر�ص حدوث
ركود اقت�صادي عاملي ،و�أ�ضافت
�أن ب��ك�ين �ستتخذ اخل��ط��وات
ال����ضروري��ة حلماية م�صالح
ال�رشكات ال�صينية .وقال قاو
فنج امل��ت��ح��دث با�سم وزارة
ال��ت��ج��ارة ال�صينية يف �إف���ادة
�أ�سبوعية يف بكني ب�أنه يتعني
على الواليات املتحدة ت�صحيح
ت�رصفاتها اخلاطئة �إذا كانت
ترغب يف موا�صلة املفاو�ضات
مع ال�صني لإنهاء حرب ر�سوم
جت��اري��ة م����ضرة ،م�ضيفة �أن
املحادثات يجب �أن تقوم على
«االحرتام املتبادل».
و�أ�����ض����اف �أن ب��ل��اده قدمت
اح��ت��ج��اج��ات ر���س��م��ي��ة ل��دى
الواليات املتحدة بعد �أن منعت
الأخ�يرة �رشكة �صناعة معدات
االت�����ص��االت ال�صينية ه��واوي

من �رشاء ال�سلع الأمريكية ،يف
ت�صعيد كبري للحرب التجارية
بني البلدين.وقال �إن ال�صني
���س��ت ��أخ��ذ خ��ط��وات مل�ساعدة
�رشكاتها على حت�سني قدرتها
على الت�أقلم م��ع املخاطر،
و�أ���ض��اف �أن ال�صني ت��أم��ل �أن
ت�سلك الواليات املتحدة م�سلكا
عقالنيا وت�صحح �إجراءاتها
اخلطرة.
و�صعد �أكرب اقت�صادين يف العامل
زيادات الر�سوم اجلمركية على
واردات��ه من الطرف الآخ��ر بعد
انهيار حمادثات حلل النزاع،
وتفاقمت الأزمة بعد �أن و�ضعت
وا���ش��ن��ط��ن الأ���س��ب��وع املا�ضي
�رشكة هواوي ال�صينية ملعدات
االت�صاالت و�أجهزة الهاتف على
قائمة �سوداء.
وو���ض��ع��ت وزارة ال��ت��ج��ارة
الأمريكية ر�سميا �رشكة هواوي
تكنولوجيز و� 68رشكة تابعة
لها يف �أكرث من  20دولة فيما

ي�سمى «قائمة الكيانات» ،وهي
خطوة متنع عمالق االت�صاالت
ال�صيني م��ن ��شراء �أج���زاء �أو
مكونات م��ن ��شرك��ات �أمريكا
دون احل�صول على موافقة من
احلكومة الأمريكية.
يعني القرار ال��ذي ي�أتي على
وق���ع احل���رب ال��ت��ج��اري��ة بني
الواليات املتحدة وال�صني �أنه
ل��ن يعود مب��ق��دور م�ستخدمي
ه��واوي الو�صول �إل��ى خدمات
متلكها غوغل على غرار الربيد
الإلكرتوين «جي ميل» وخرائط
«غوغل ماب�س» ،بينما �سيحرمون
من حتميل �أي حتديثات مقبلة
لنظام �أندرويد على هواتفهم.
وخففت احلكومة الأمريكية ب�شكل
م�ؤقت بع�ض القيود التجارية
التي فر�ضتها الأ�سبوع املا�ضي
على �رشكة ه��واوي ال�صينية،
يف خطوة �سعت �إل��ى احل��د من
تعطل عمليات ال�شبكة احلالية
و�أجهزتها يف �أنحاء العامل.

النفط ينخفض  %1بفعل

زيادة المخزونات األميركية

وتنامي مخاوف اقتصادية

انخف�ضت �أ�سعار النفط بنحو %1
�أم�����س موا�صلة خ�سائر اجلل�سة
ال�سابقة يف ظل ارتفاع خمزونات
اخلام الأمريكية و�ضعف الطلب من
امل�صايف.
وانخف�ضت العقود الآج��ل��ة خلام
القبا�س العاملي برنت � 63سنتا
�أو  %0.9للربميل �إل���ى 70.36
دوالر ًا للربميل مقارنة مع �سعر
الإغالق ال�سابق.وتراجعت العقود
الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط
الأمريكي � 51سنتا �أو � %0.8إلى
 60.91دوالر ًا للربميل.وتراجعت
العقود الآجلة للخام بالفعل  %2يف
�أم�س ال�سابق.
وق��ال��ت �إدارة معلومات الطاقة
الأمريكية �أول �أم�س �إن خمزونات
اخلام الأمريكية ارتفعت يف الأ�سبوع
املا�ضي لت�صل �إلى �أعلى م�ستوياتها
منذ يوليو عام  2017بفعل �ضعف
الطلب من امل�صايف.

