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زيادة سكان الكويت  42ألف نسمة

البنوك أكبر قطاعات البورصة بالقيمة الرأسمالية

«المركزي» 4.9 :مليارات دينار قيمة الصادرات
السلعية خالل الربع الثاني

 1.4مليار دينار مساهمات األجانب
في قطاع المصارف

قطاع امل�صارف « 10بنوك حملية» هو �أكرب قطاعات
البور�صة الكويتية من ناحية القيمة الر�أ�سمالية،
وزن��ه �ضمن قيمة كل �رشكات البور�صة كما يف
االربعاء املا�ضي �أكرث من ن�صفها� ،أو نحو %52.5
من جممل القيمة� .إلى جانب الوزن املرتفع ،يتمتع
قطاع امل�صارف مبيزتني �أخ��ري�ين ،الأول���ى هي
�إن�ضباطه ومهنية الرقابة عليه من قبل بنك الكويت
املركزي ،لذلك هو قطاع �سليم وم�أمون ،والثانية
هو ارتفاع م�ستوى �سيولته ،فقد حظي مبا يتنا�سب
وقيمته الر�أ�سمالية �أو بنحو  %52.4من �سيولة
البور�صة منذ بداية العام وحتى نهاية يوم الأربعاء
الفائت .وقال تقرير «ال�شال» �أنه �أ�صبح القطاع
�أكرث هيمنة على �رشكات ال�سوق الأول ،والأكرث جذب ًا
للإدراج يف م�ؤ�رشات الأ�سهم العاملية ،وعليه حظي
ب�أعلى م�ستوى �سيولة من �أموال اال�ستثمار الأجنبي
غري املبا�رش .فحتى االربعاء املا�ضي ،بلغت ن�سبة
م�ساهمة الأجانب يف القطاع نحو  ،%8وفق ًا لآخر
البيانات املن�شورة على املوقع الإلكرتوين لبور�صة
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اقتصاد

ذك���رت ال��ن����شرة الإح�صائية
الف�صلية يناير– مار�س 2019
لبنك الكويت امل��رك��زي� ،أن
بع�ض امل���ؤ��شرات االقت�صادية
والنقدية ت�ستحق املتابعة
وتوثيق تطوراتها .وم��ن ذلك
مثالً� ،أن �إجمايل عدد ال�سكان
يف الكويت قد بلغ نحو 4.664
ماليني ن�سمة كما يف نهاية الربع
الأول من العام احل��ايل ،وهو
رقم يزيد بنحو � 42ألف ن�سمة
ع��ن ال��رق��م امل�سجل يف نهاية
العام الفائت ،ما يعني �أن معدل
النمو ربع ال�سنوي لعدد ال�سكان
قد بلغ نحو  ،%0.9وهي ن�سبة
�ست�صل �إلى نحو  %3.6فيما لو
ح�سبت على �أ�سا�س �سنوي.
وت�شري الن�رشة �إلى �أن امليزان
ال��ت��ج��اري��� ،ص��ادرات �سلعية
ناق�ص ًا واردات �سلعية ،قد حقق
يف الربع الأول  2019فائ�ض ًا
بلغ نحو  2.384مليار دينار،
بانخفا�ض بلغت ن�سبته نحو
 %14.6ع��ن م�ستوى فائ�ضالربع الرابع من العام الفائت.
وبلغت قيمة �صادرات الكويت
ال�سلعية خالل هذا الربع نحو
 4.945مليارات دي��ن��ار ،منها
نحو � %91.4صادرات نفطية،
بينما بلغت قيمة واردات��ه��ا
ال�سلعية ال ت�شمل الع�سكرية
نحو  2.562مليار دينار كويتي.

الكويت ،وتقدر قيمة تلك امل�ساهمات وفق ًا لأ�سعار
�إقفال ذلك اليوم بنحو  1.489مليار دينار� ،أو نحو
 4.893مليار ًا دوالر .وتلك امل�ساهمات �شملت كل
البنوك املحلية الع�رشة و�إن بتفاوت كبري يف قيمة
ون�سبة تلك امللكيات.
ولنا على كل املتوفر من البيانات حول ملكية
الأجانب مالحظتني ،الأولى هي �أن موقع بور�صة
الكويت ين�رشها مرة واحدة يف �آخر يوم عمل من
كل �أ�سبوع وم�صدرها بنك الكويت املركزي ،ونعتقد
�أن من الأف�ضل ن�رشها عن كل يوم عمل حتى لو
كانت تغطي الو�ضع يف يوم العمل ال�سابق له.
ثاين املالحظات هي �أن ما ين�رش هو فقط امللكيات
الأجنبية يف امل�صارف ،وقطاع امل�صارف هو الأكرب
�أهمية والأكرث ح�سا�سية ،وال نرى مربر يف عدم ن�رش
تلك امللكيات يف ال�رشكات الأخرى ،واملعلومة حول
ال�رشكات الأخ��رى متوفرة لدى �رشكة املقا�صة،
وما ال مينع القانون ن�رشه حول امللكيات يف قطاع
امل�صارف ،من امل�ؤكد �أنه قانوين ملا عداه.

وكانت الكويت قد حققت فائ�ض ًا
يف الربع الأول من العام الفائت
( )2018بلغ نحو  2.323مليار
دي��ن��ار ،وارت��ف��ع ه��ذا الفائ�ض
�إل��ى نحو  2.645مليار دينار
كويتي يف الربع الثاين ،ووا�صل
ارتفاعه �إلى نحو  3.139مليار
دينار يف الربع الثالث ،ولكنه
انخف�ض �إلى نحو  2.790مليار
دينار يف الربع الرابع� .أي �أن
امليزان التجاري يف عام 2018
قد حقق فائ�ض ًا بلغ نحو 10.897
مليار دينار ،حيث بلغت قيمة
ال�صادرات ال�سلعية نحو 21.726
مليار دينار منها نحو %90.9
�صادرات نفطية ،وه��ذا فائ�ض
�أعلى مبا ن�سبته  %67.8عن مثيله
املحقق يف عام  2017والبالغ
 6.495مليار دينار ،بينما بلغت
قيمة الواردات ال�سلعية يف عام
 2018نحو  10.829مليار دينار.
وم��ن املتوقع �أن يبلغ فائ�ض
العام احلايل نحو  9.536مليار
دينار ،وهو مرتبط ب�إ�ستقرار
�أ�سعار النفط و�إنتاجه وال �ضمانة
لتحقق ذلك الإفرتا�ض.
و�سجلت �أ�سعار امل�ستهلك يف
الربع الأول من العام احلايل
ارت��ف��اع�� ًا طفيف ًا بلغت ن�سبته
نحو � ،%0.1إذ بلغ معدلها
نحو �« 113.4سنة »100=2013
مرتفع ًا من معدل نحو  113.3يف

الربع الرابع من العام الفائت،
ويعزى ذل��ك �إل��ى غلبة ت�أثري
االرتفاع يف �أ�سعار التعليم من
معدل نحو � 119.6إل��ى معدل
نحو .»%0.9+« 120.7
وت�شري الن�رشة �إل��ى ا�ستمرار
ارتفاع املعدل املوزون للفائدة
على الودائع من نحو  %1.770يف
الربع الرابع من العام الفائت،
�إل��ى نحو  %1.857يف الربع
الأول م��ن ال��ع��ام احل���ايل� ،أي
بن�سبة ارتفاع ربع �سنوي بلغت
نحو  .%4.9بينما وا�صل املعدل
املوزون للفائدة على القرو�ض
انخفا�ضه من نحو � %4.832إلى
نحو  %4.827للفرتة نف�سها،
�أي بن�سبة انخفا�ض ربع �سنوي
بلغت نحو .%0.1-
وبلغ حجم ودائع القطاع اخلا�ص
ل���دى ال��ب��ن��وك املحلية نحو
 37.144مليار دينار ،بارتفاع
طفيف ع��ن م�ستوى 36.852
مليار دينار كويتي يف نهاية
عام � ،2018أي بن�سبة ارتفاع
ربع �سنوي بلغت نحو .%0.8
و�أخرياً ،ارتفعت مطالب البنوك
املحلية على القطاع اخلا�ص
�إلى نحو  39.252مليار دينار،
من نحو  38.670مليار دينار يف
نهاية العام الفائت �أي بن�سبة
ارتفاع ربع �سنوي بلغت نحو
.1.5
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الميزان
التجاري حقق
فائض ًا بلغ
 10.8مليارات
دينار في
2018

البورصة انخفضت  %0.7نهاية األسبوع الماضي
قال تقرير �إن �أداء بور�صة الكويت خالل الأ�سبوع املا�ضي خمتلط ًا،
حيث ارتفع م�ؤ�رش كل من قيمة الأ�سهم املتداولة ،كمية الأ�سهم
املتداولة وعدد ال�صفقات املربمة ،بينما انخف�ض امل�ؤ�رش العام
«م�ؤ�رش ال�شال» .وكانت قراءة م�ؤ�رش ال�شال «م�ؤ�رش قيمة» يف نهاية

تداول يوم اخلمي�س املا�ضي قد بلغت نحو  534.5نقطة ،بانخفا�ض
بلغت قيمته  3.5نقاط ون�سبته  %0.7عن �إقفال الأ�سبوع املا�ضي،
وارتفع بنحو  105.5نقاط �أي ما يعادل  %24.6عن �إقفال نهاية
عام .2018

استحواذ األفراد بقيمة  %46.3من إجمالي قيمة األسهم المبيعة

المشتراة
قطاع «المؤسسات والشركات» انخفض بنسبة  %30من األسهم ُ

,,

182.89
مليون دينار
صافي التداول
في قطاع
«حسابات
العمالء»

�أ����ص���درت ال����شرك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة للمقا�صة
تقريرها «حجم التداول يف ال�سوق الر�سمي
طبق ًا جلن�سية املتداولني” عن الفرتة من
� 2019/1/1إلى  ،2019/7/31واملن�شور على
املوقع الإلكرتوين لبور�صة الكويت .و�أفاد
التقرير ب�أن الأفراد ال يزالون �أكرب املتعاملني
ون�صيبهم �إل���ى ارت��ف��اع ك��ل م��ن مبيعاتهم
وم�شرتياتهم� ،إذ ا�ستحوذوا على  %46.3من
�إجمايل قيمة الأ�سهم ُ
املباعة « %40.1للأ�شهر
ال�سبعة الأولى  »2018و %41.5من �إجمايل
ُ
امل�����ش�تراة « 38.8%لال�شهر
قيمة الأ�سهم
ال�سبعة الأول��ى  .»2018وباع امل�ستثمرون
الأف��راد �أ�سهم ًا بقيمة  2.288مليار دينار،
كما ا�شرتوا �أ�سهم ًا بقيمة  2.048مليار دينار
كويتي ،لي�صبح �صايف تداوالتهم الأكرث بيع ًا
وبنحو  240.505مليون دينار.
وثاين �أكرب امل�ساهمني يف �سيولة ال�سوق هو
قطاع امل�ؤ�س�سات وال�رشكات ون�صيبه �إلى
انخفا�ض كل من م�شرتياته ومبيعاته ،فقد
ا�ستحوذ على  %30.1من �إجمايل قيمة الأ�سهم
ُ
امل�شرتاة « %30.6للفرتة نف�سها »2018
و %21.2من �إجمايل قيمة الأ�سهم ُ
املباعة
« %24.4للفرتة نف�سها  ،»2018وقد ا�شرتى
هذا القطاع �أ�سهم ًا بقيمة  1.485مليار دينار
كويتي ،يف حني باع �أ�سهم ًا بقيمة  1.049مليار
دينار كويتي ،لي�صبح �صايف تداوالته الوحيد

�رشاء وبنحو  436.558مليون دينار.
ً
وثالث امل�ساهمني هو قطاع ح�سابات العمالء
«املحافظ» ،فقد ا�ستحوذ على  %25.6من
�إجمايل قيمة الأ�سهم ُ
املباعة « %21.5للفرتة
نف�سها  »2018و %21.9من �إجمايل قيمة الأ�سهم
ُ
امل�شرتاة « %21.1للفرتة نف�سها  ،»2018وقد
باع هذا القطاع �أ�سهم ًا بقيمة  1.263مليار
دينار كويتي ،يف حني ا�شرتى �أ�سهم ًا بقيمة
 1.080مليار دينار كويتي ،لي�صبح �صايف
تداوالته بيع ًا وبنحو  182.890مليون دينار.
و�آخ���ر امل�ساهمني يف ال�سيولة ه��و قطاع
�صناديق اال�ستثمار ،فقد ا�ستحوذ على %6.9
من �إجمايل قيمة الأ�سهم ُ
املباعة «%13.9
للفرتة نف�سها  »2018و %6.6من �إجمايل قيمة
الأ�سهم ُ
امل�شرتاة « %9.5للفرتة نف�سها ،»2018
وقد باع هذا القطاع �أ�سهم ًا بقيمة 339.206
مليون دينار كويتي ،يف حني ا�شرتى �أ�سهم ًا
بقيمة  326.043مليون دينار ،لي�صبح �صايف
تداوالته بيع ًا وبنحو  13.164مليون دينار.
وم��ن خ�صائ�ص بور�صة الكويت ا�ستمرار
كونها بور�صة حملية ،فقد كان امل�ستثمرون
الكويتيون �أكرب املتعاملني فيها� ،إذ باعوا
�أ�سهم ًا بقيمة  4.187مليار دينار ،م�ستحوذين
بذلك على  %84.8من �إجمايل قيمة الأ�سهم
ُ
املباعة « %84.6للفرتة نف�سها  ،»2018يف
حني ا�شرتوا �أ�سهم ًا بقيمة  3.765مليار دينار

م�ستحوذين بذلك على  %76.2من �إجمايل
قيمة الأ�سهم ُ
امل�شرتاة « %78.9للفرتة نف�سها
 ،»2018ليبلغ �صايف تداوالتهم الأكرث بيع ًا
بنحو  422.254مليون دينار ،وهو م�ؤ�رش
على �إ�ستمرار ميل امل�ستثمر املحلي �إلى خف�ض
ا�ستثماراته يف البور�صة املحلية.
وبلغت ن�سبة ح�صة امل�ستثمرين الآخرين من
ُ
امل�شرتاة نحو %19
�إجمايل قيمة الأ�سهم
« %15.2للفرتة نف�سها  ،»2018وا�شرتوا ما
قيمته  938.661مليون دينار ،يف حني بلغت
قيمة �أ�سهمهم ُ
املباعة نحو  503.458مليون
دينار� ،أي ما ن�سبته  %10.2من �إجمايل قيمة
الأ�سهم ُ
املباعة « %10.2للفرتة نف�سها ،»2018
�رشاء بنحو
ليبلغ �صايف تداوالتهم الوحيدون
ً
 435.203مليون دينار� ،أي �أن ثقة امل�ستثمر
اخلارجي �إلى �إزدياد يف البور�صة املحلية،
وذلك م�ؤ�رش على زيادة �شهية امل�ستثمرين من
خارج �إقليم اخلليج بعد الإ�صالحات الأخرية.
وبلغت ن�سبة ح�صة امل�ستثمرين من دول
جمل�س التعاون اخلليجي من �إجمايل قيمة
الأ�سهم ُ
املباعة نحو  %5.2« %5للفرتة نف�سها
� »2018أي ما قيمته  248.684مليون دينار،
يف حني بلغت ن�سبة �أ�سهمهم امل�شرتاة نحو
 %5.9« %4.8للفرتة نف�سها � »2018أي ما
قيمته  235.734مليون دينار ،ليبلغ �صايف
تداوالتهم بيع ًا وبنحو  12.949مليون دينار.

وتغري التوزيع الن�سبي بني اجلن�سيات عن
�سابقه �إذ �أ�صبح نحو  %80.5للكويتيني،
 %14.6للمتداولني من اجلن�سيات الأخرى
و %4.9للمتداولني من دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،مقارنة بنحو  %81.8للكويتيني،
 %12.7للمتداولني من اجلن�سيات الأخرى
و %5.5للمتداولني من دول جمل�س التعاون
اخلليجي للفرتة نف�سها من عام � ،2018أي �أن
بور�صة الكويت ظلت بور�صة حملية ،حيث كان
الن�صيب الأكرب للم�ستثمر املحلي ون�صيبه �إلى
انخفا�ض ،ب�إقبال �أكرب من جانب م�ستثمرين
م��ن خ��ارج دول جمل�س التعاون اخلليجي
يفوق �إقبال نظرائهم من داخل دول املجل�س،
ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وارتفع عدد ح�سابات التداول الن�شطة مبا
ن�سبته  %6.7ما بني نهاية دي�سمرب 2018
ونهاية يوليو  ،2019مقارنة بانخفا�ض
بن�سبة  %23-ما بني نهاية دي�سمرب 2017
ونهاية يوليو  .2018وبلغ عدد ح�سابات
التداول الن�شطة يف نهاية يوليو  2019نحو
 15,527ح�ساب ًا �أي ما ن�سبته نحو  %4من
�إجمايل احل�سابات ،مقارنة بنحو 14,690
ح�ساب ًا يف نهاية يونيو � 2019أي ما ن�سبته
نحو  %3.8من �إجمايل احل�سابات لل�شهر
نف�سه� ،أي بارتفاع بلغت ن�سبته  %5.7خالل
يوليو.2019

بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر

التفاؤل النسبي يسود األسواق النفطية رغم تقليص آفاق الطلب العالمي
اختتم كل من خ��ام برنت واخل��ام
الأمريكي تعامالت الأ�سبوع املن�رصم
على مكا�سب ،بعد �أ�سبوعني متتاليني
من اخل�سائر بفعل حالة من التفا�ؤل
الن�سبي ،بانح�سار خماوف الركود
وتباط�ؤ النمو العاملي ،ذلك بعد
�إرج���اء تنفيذ ال��والي��ات املتحدة
حزمة جديدة من الر�سوم اجلمركية
على ال���واردات ال�صينية ،ما كان
ينذر بت�صاعد حاد يف وترية احلرب
التجارية بني البلدين .ومتا�سكت
الأ���س��ع��ار ن�سبيا ب�سبب �إج���راءات
البنوك املركزية للتحفيز االقت�صادي
يف ع��دد من االقت�صادات الكربى،
فيما تتم�سك دول «�أوبك» بالتعاون
مع احللفاء من خارج املنظمة بخطة
تقييد املعرو�ض النفطي ،يف �ضوء
توقعات بتجدد وفرة الإم��دادات يف
العام املقبل ،مع وجود م�ؤ�رشات
على تباط�ؤ الطلب العاملي جراء
نزاعات التجارة.
يف هذا الإطار� ،أكدت منظمة الدول
امل�صدرة للنفط «�أوبك» �أن العالقات
االقت�صادية بني ال�سعودية ورو�سيا
يف �أعلى م�ستوياتها على الإطالق،
م�شرية �إل��ى ت�أكيد وزي��ر الطاقة
وال�صناعة والرثوة املعدنية خالد
الفالح على ا�ستعداد ال�سعودية
حكومة و�شعبا ملوا�صلة توطيد
العالقات وتعزيز م�ستوى التعاون
بني ال�شعبني ال�سعودي والرو�سي.
و�أو���ض��ح تقرير ح��دي��ث للمنظمة
الدولية �أن «�أرام��ك��و» ال�سعودية
ترغب بقوة يف اال�ستثمار يف عديد
من القطاعات وال�رشكات يف االحتاد
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الرو�سي ،الفتا �إلى اهتمام ال�رشكات
الرو�سية �أي�ضا بتو�سيع عملياتها
وال��ق��ي��ام مب�����ش��اري��ع خمتلفة يف
اململكة.
و�أ�ضاف �أن «امل�شاركة ال�سعودية
الناجحة وامل�ستمرة يف دورات
منتدى بطر�سبورغ االقت�صادي الدويل
ع�لام��ة على التطور امل�ستمر يف
عالقات التعاون بني البلدين ،حيث
يعد هذا املنتدى نقطة مهمة �أخرى
يف ال��رواب��ط القوية ب�ين منتجي
وم�صدري النفط اخلام.
و�سلط التقرير ال�ضوء على الزيارة
التاريخية خلادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �إلى
رو���س��ي��ا يف ع���ام  2017ولقائه

التاريخي م��ع الرئي�س الرو�سي
ف�ل�ادمي�ي�ر ب���وت�ي�ن ،ح��ي��ث ع��� ّدت
الزيارة نقطة انطالق قوية من �أجل
تعزيز العالقات بني البلدين.ولفت
التقرير �إلى الدور الرو�سي القوي
والداعم لـ»�إعالن التعاون» ال�صادر
عن منتجي منظمة �أوبك وامل�ستقلني،
الذي يعمل مبنزلة من�صة لـ 24دولة
منتجة للنفط ،للعمل معا من �أجل
ا�ستقرار �سوق النفط ،منوها ب�أن
رو�سيا لعبت خالل االتفاقية التي
مت توقيعها �أواخر عام � 2016أدوارا
ا�ستثنائية وداعمة للتوافق �أثناء
فرتات التنفيذ والت�شاور.
و�أف����اد ال��ت��ق��ري��ر ب����أن اال�ستقرار
امل�ستدام ل�سوق النفط هدف نبيل،

لكنه ال ميكن �أن يتحقق �أبدا من دون
العمل اجلماعي ووجود ا�سرتاتيجية
وا�ضحة للعمل امل�شرتك ،م�شريا �إلى
اجلهود املبذولة من جميع الدول
امل�شاركة م��ن �أج��ل التو�صل �إلى
توافق الآراء.
وبح�سب التقرير ،ف�إن تنفيذ تعديالت
الإنتاج الطوعية لي�س مهمة �سهلة
للمنتجني يف �أوب��ك وخارجها� ،إذ
يتطلب قدرا هائال من العمل ال�شاق،
مو�ضحا �أن التحدي الأكرب �أمام الدول
امل�شاركة يتمثل يف ا�ستمرار التعاون
ملدة ت�سعة �أ�شهر �أخرى
ونوه التقرير ب�أن تعديالت الإنتاج
الطوعية تتم حتى الآن ب�شكل جيد
ومبطابقة مرتفعة ،حيث �سجلت

�أعلى م�ستوياتها ،والبلدان امل�شاركة
�أظ��ه��رت ال��ت��زام��ا ج��ي��دا ورغ��ب��ة يف
التعاون اجلماعي على نحو فعال
ومثمر.
و�أ�شار �إلى ا�ستمرار عملية الر�صد
الفعال التفاق خف�ض الإنتاج من قبل
جلنة املتابعة الوزارية واللجنة
الفنية امل�شرتكة مع تقدمي تقرير
عن التقدم املحرز �إل��ى كل م�ؤمتر
واجتماع وزاري �أو فني.
وك�شف البيان ال�صادر عن االجتماع
ال�����وزاري الأخ��ي�ر ل���دول «�أوب����ك»
وامل�ستقلني عن دعم والتزام جميع
الدول امل�شاركة يف «�إعالن التعاون»
من �أج��ل البناء على النجاح الذي
حتقق يف ال�����س��اب��ق ،حيث �أي���دوا
م�رشوع ن�ص «ميثاق التعاون» رفيع
امل�ستوى مع االلتزام الطوعي الكامل
لتمكني احلوار اال�ستباقي امل�ستمر
بني البلدان يف «�إعالن التعاون» على
امل�ستويني الوزاري والتقني
وذكر التقرير �أن «ميثاق التعاون»
مي��ث��ل ع�لام��ة ج��دي��دة ع��ل��ى طريق
تطوير التعاون بني الدول امل�شاركة
وتوفري �شكل �أكرث واقعية لطموحات
ال����شرك��اء والعمل معا ملواجهة
التحديات امل�ستقبلية وتطوير فر�ص
التنمية واال�ستثمار.
ولفت �إلى �أن «العمل ال�شاق» عن�رص
�أ�سا�س يف «�إع�ل�ان ال��ت��ع��اون» بني
املنتجني يف «�أوب����ك» وخارجها
ويتطلب الإخال�ص التام واالنخراط
الوا�سع من كل الأط���راف وجتاوز
امل�صالح الفردية نحو امل�صالح
امل�شرتكة املتكاملة.
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طاقة الرياح تطفئ «شعلة»
الغاز البريطاني

م�ستقبل غام�ض ينتظر الغاز الطبيعي يف بريطانيا� ،إذ تتوقع
�رشكات الغاز الطبيعي يف بريطانيا تراجع الطلب على �إنتاجها
مع زيادة �إنتاج الكهرباء با�ستخدام طاقة الرياح.
وتراجعت ح�صة حمطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي من
�إجمايل �إنتاج الكهرباء يف بريطانيا �إلى  ،% 19يف حني �إن متو�سط
ح�صة هذه املحطات خالل �أيام العمل يف الأ�سبوع احلايل كان .%46
وتبلغ ح�صة حمطات الرياح  % 37وح�صة حمطات الفحم %3.2
فقط خالل الت�شغيل اليومي ،و�أ�شارت وكالة «بلومبريغ» للأنباء
�إلى �أن متو�سط تدفق الغاز الطبيعي يف بريطانيا بلغ  132مليون
مرت مكعب يوميا يف حني �إن متو�سط التدفق خالل الأيام الع�رشة
املا�ضية كان  146مليون مرت مكعب يوميا .وجنحت ا�سكتلندا وهي
�أحد �أقاليم بريطانيا ،يف �إنتاج كهرباء من الرياح تكفي لتلبية
االحتياجات املنزلية ،وو�صلت الطاقة الإنتاجية ملزارع الرياح
فيها خالل الن�صف الأول من العام احلايل �إلى  9.8ماليني ميغا
واط ،مبا يكفي لتغطية احتياجات نحو  4.47ماليني منزل ،يف
حني �إن �إجمايل عدد املنازل يف ا�سكتلندا يبلغ نحو  2.6مليون منزل
فقط .ويف وقت �سابق� ،أكدت اللجنة الدولية للتغريات املناخية
�أنه للو�صول �إلى ارتفاع  1.5درجة مئوية يف درجات احلرارة فقط
يجب خف�ض ا�ستهالك الغاز الطبيعي بن�سبة  % 75بحلول  30عاما.
ويتعار�ض النمو الكبري يف م�شاريع بناء �أنابيب وموانئ الغاز
الطبيعي مع م�ساعي حتقيق �أهداف اتفاقية باري�س للمناخ ،وفق
حتليل جديد ب�ش�أن اال�ستثمار يف الغاز الطبيعي الذي بات الوقود
املف�ضل للعامل.
وترى منظمة «مراقبة الطاقة العاملية» �أن ع ّد الغاز الطبيعي ج�رسا
نحو م�صادر الطاقة املتجددة� ،أمر يتناق�ض متاما مع احلقائق.
ويجرى حاليا �إن�شاء �أو التخطيط لإن�شاء �أكرث من  200ميناء للغاز
الطبيعي امل�سال يف العامل ،خ�صو�صا يف �أمريكا ال�شمالية ،بتكلفة
 1.3تريليون دوالر « 1.15تريليون يورو» .والتزمت الدول مبوجب
اتفاقية باري�س عام  2015باحلد من ارتفاع درجات احلرارة يف
العامل ،لتكون �أقل بكثري من درجتني مئويتني ،وبو�ضع �سقف �أكرث
�أمانا عند درجة مئوية ون�صف �إن �أمكن .وبح�سب الرابطة الدولية
للطاقة ،ارتفع ا�ستهالك الغاز بن�سبة  % 4.6عام  2018وحده،
لي�شكل نحو ن�صف الزيادة العاملية يف الطلب على الطاقة،
و�أرجعت هذه الزيادة ال�ضخمة �إلى زيادة الإنتاج ب�شكل كبري يف
الواليات املتحدة والطلب ال�صيني الهائل على بدائل الفحم.

