
عام بعد عام، ما زالت مئات الكيلو جرامات 
من النفايات ُتنَتج من مخلفات مواطني االحتاد 
األوروبي ، ورغم تزايد إعادة التدوير واستعادة 
الطاقة من النفايات على مدى األع��وام العشرة 
املاضية، إال أنه ما زال أكثر من نصف القمامة 
األوروبية يلقى في مدافن القمامة أو يحرق دون 

استفادة من قيمتها خاصة في 11 دولة عضو.
ووفقا للمعايير، التي اعتمدها إحصائيو 
مكتب اإلحصاء األوروبي، فإن أغلبية »النفايات 
البلدية« تأتي من األسر مثل ال��ورق والكرتون 
وال��ب��اس��ت��ي��ك وال���زج���اج وامل���ع���ادن ون��ف��اي��ات 
األغ��ذي��ة واحل��دائ��ق واملنسوجات، إضافة إلى 
النفايات املنزلية الضخمة، ك��األث��اث القدمي 
وغيرها. والباقي نفايات قادمة من الشركات 
ومباني املكاتب واملؤسسات العامة مثل املدارس 

واملستشفيات واملباني اإلدارية.
وفي املتوسط، يتم توليد 483 كيلو جراما 

من النفايات البلدية للفرد الواحد في االحتاد 
األوروب��ي في 2017، بعد أن كانت 522 كيلو 

جراما قبل عقد من الزمن.
وم��ع 781 كيلو جراما من النفايات، التي 
ينتجها الدمناركي الواحد في السنة، أصبحت 
ال��دامن��ارك أكبر ُمنِتج للنفايات في أوروب��ا في 
2017. وتأتي بعدها النرويج وسويسرا بإنتاج 
748 و706 كيلو جرامات للفرد على التوالي، 
ثم أيسلندا التي ينتج كل فرد من مواطنيها 656 
كيلو جراما من النفايات، وقبرص 640، وأملانيا 
627، وم��ال��ط��ة 621، ولوكسمبورج 614، 

وفرنسا 511 كيلو جراما.
أم���ا األوروب���ي���ون األق���ل ت��ول��ي��دا للنفايات 
البلدية فهم الرومانيون 261 كجم/ للرأس، 
والبولنديون 307، واجليك 339 والسلوفاك 
348، هذا، مع بعض االستثناءات مثل قبرص 

أو اليونان.

ع��ادت أسعار النفط إلى حصد املكاسب 
خال األسبوع املاضي مع ارتفاع مستوى 
املخاطر اجليوسياسية، ما أدى إلى تسجيل 
اخلامني القياسيني أول مكاسب أسبوعية في 
ثاثة أسابيع مع صعود برنت 3.7 في املائة 

واخلام األمريكي 3.6 في املائة.
وال تزال األسواق تترقب تطورات احلرب 
التجارية بني ال��والي��ات املتحدة والصني، 
وسيؤدي التوصل إل��ى اتفاق جديد ينهي 
احلرب التجارية بني أكبر مستهلكني للنفط 
في العالم إلى إنعاش فرص منو االقتصاد 
العاملي وإبعاد شبح الركود، الذي بات قريبا 

للغاية من توقعات العام املقبل.
وي��ت��م��س��ك منتجو »أوب������ك+« بتقييد 
امل��ع��روض النفطي م��ع احتمالية تعميق 
مستوى خفض اإلن��ت��اج خ��ال اجتماعات 
كانون األول )ديسمبر( املقبل ملواجهة وفرة 
متوقعة في اإلم���دادات تهيمن على السوق 
في 2020. في سياق متصل، أكدت منظمة 
الدول املصدرة للبترول »أوب��ك«، أن املشهد 
في صناعة الطاقة يشهد تغيرات كثيرة 
ومتاحقة، ولكن يبقي شيئ واح��د ثابت، 
وهو احلاجة املتزايدة باستمرار إلى إمدادات 
مستقرة وآمنة للطاقة مع استمرار زيادة 
السكان وتنامي االقتصادات على مدى عقود 

قادمة.
وأفاد تقرير حديث للمنظمة- عن مشاركة 
األمني العام محمد باركيندو في مؤمتر النفط 
وامل��ال في لندن- أن��ه من املتوقع أن يكون 
االقتصاد العاملي في 2040 ضعف حجمه 
في 2018، كما أنه من املتوقع أن يصل عدد 
سكان العالم إل��ى نحو 9.2 مليار نسمة 

بزيادة نحو 1.5 مليار نسمة عن اليوم.
ونبه التقرير إلى ض��رورة إدراك أن فقر 
الطاقة ال ي��زال ميثل آف��ة في عصرنا، على 
الرغم من أن تقرير األمم املتحدة بشأن أهداف 

التنمية املستدامة يشير إلى أن إجمالي عدد 
األشخاص، الذين ال يحصلون على خدمات 
الكهرباء انخفض إلى أقل من مليار شخص 
ف��ي 2017، إال أن��ه م��ا زال هناك كثير من 
العمل، الذي يتعني القيام به في هذا املجال، 
الف��ت��ا إل��ى وج���ود ث��اث��ة م��ل��ي��ارات شخص 
يفتقرون إلى إمكانية احلصول على الوقود 

منخفض االنبعاثات ألغراض الطهي.
وذكر التقرير أن أحدث التوقعات العاملية 
للنفط ف��ي منظمة أوب���ك ت��ؤك��د أن الطلب 
العاملي على الطاقة سيزداد بنحو 33 في 

املائة بحلول 2040.
ون��وه التقرير إل��ى أن »استراتيجيات 
انتقال الطاقة« حاليا تؤكد أن الصناعة على 
مفترق طرق، حيث يحتاج العالم إلى مزيد 
من الطاقة، ولكن يجب القيام بذلك بطريقة 
أكثر فعالية واستدامة مع األخذ في االعتبار 
التحديات، التي يفرضها تغير املناخ على 

مستقبلنا.

ول��ف��ت التقرير إل��ى أن م��وق��ف »أوب���ك« 
واضح من التغير املناخي، ومن قضية حتول 
وانتقال الطاقة، موضحا أن قضية التغير 
املناخي حتظى باهتمام واس��ع وجدية من 

قبل »أوبك«.
وش��دد على أن املنظمة ال ت��زال تشارك 
بشكل كامل وداع��م التفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغير املناخ واتفاقية باريس، 
معتبرة أنها ال ت��زال تعد األط��ر العاملية 
الوحيدة الصاحلة ملعاجلة تغير املناخ، 
موضحة أن جميع الدول ال�14 األعضاء في 
»أوبك« وقعت على اتفاقية باريس وصدقت 

عليها عشر دول.
وذك��ر التقرير أن »أوب���ك« على اقتناع 
راس���خ ب���أن احل����وار ب��ش��أن ه���ذه املسألة 
ينبغي أن ي��ك��ون ش��ام��ا وواس���ع النطاق 
حملاولة تطوير انتقال الطاقة بأقل قدر من 
االضطراب، مشيرة إلى احلاجة إلى التفكير 
بعمق في معنى انتقال الطاقة واتباع الطرق 

الصحيحة ليقودنا إل��ى مستقبل الطاقة 
املستدامة.

ولفت إلى تأكيد بن فان بيردين، الرئيس 
التنفيذي لشركة »شل« على حاجة العالم 
إلى النفط والغاز ألنه يعتمد عليهما كثيرا 
مبا في ذل��ك أبسط احتياجاته من التدفئة 
وال��غ��ذاء وامل���أوى، مشيرا إل��ى أن ه��ذا األمر 
لن يتغير بني عشية وضحاها، وه��ذا هو 
السبب في أن شركة »شل« العاملية ستواصل 
االستثمار في النفط وال��غ��از، حتى ونحن 
نعمل للمساعدة ف��ي تسريع التقدم نحو 

مستقبل أقل الكربون.
ولفت التقرير إل��ى تأكيد بيل جيتس، 
أح��د مؤسسي ش��رك��ة م��اي��ك��روس��وف��ت، أن 
سحب االستثمارات من الوقود األحفوري 
ليس احلل للحد من االنبعاثات، موضحا أن 
غياب االستثمارات الازمة يزيد من تقلبات 
األس���واق بشكل كبير وي���ؤدي إل��ى نقص 

الطاقة في املستقبل.
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ناقش منتدى دولي في أبو ظبي تطوير أسواق 
الصكوك في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، من 
حيث احتماالت النمو واالع��ت��ب��ارات املتعلقة 

بالسياسات.
وتوقع الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس 
التنفيذي لهيئة األوراق املالية والسلع في 
اإلم��ارات خال املنتدى أن يصل إجمالي أصول 
التمويل اإلس��ام��ي إل��ى 3.5 تريليون دوالر 
بحلول عام 2021، ونوه بالتقرير الصادر عن 
»تومسون رويترز« الذي قدر فيه أن الصناديق 
اإلسامية ستنمو على األق��ل بقيمة 77 مليار 

دوالر في العام 2019.
وفقا ل����«وام«، استعرض الزعابي األسباب 
التي دعت إلى ظهور سوق رأس املال اإلسامي، 
ولفت إلى أن اإلمارات أصبحت أحد أبرز املراكز 
والوجهات املالية اإلسامية املفضلة إلدراج 
الصكوك، نظرا إل��ى أنها تقدم نظاما قانونيا 
وسلطة قضائية تتماشى مع مبادئ الشريعة 

اإلسامية.
وأض��اف أن »هيئة األوراق املالية والسلع 
ف��ي اإلم����ارات ت���درس خطة لتنظيم معامات 
س���وق رأس امل���ال غ��ي��ر امل���درج���ة، وت��ن��ظ��ر في 
تأسيس وكاالت تصنيف محلية لتحفيز إصدار 
صكوك جتزئة بالعملة احمللية من جانب قطاع 

الشركات«.
وحملت جلسات املنتدى أربعة عناوين هي، 
التمويل اإلسامي والصكوك: املفاهيم الرئيسة 
واألهمية العاملية، واآلف���اق املستقبلية، دور 
الصكوك في حتقيق األه��داف التنموية: اآلفاق 

وال��ت��ح��دي��ات، وأخ��ي��را االب��ت��ك��ار التكنولوجي 
واحتماالت منوه في أسواق رأس املال اإلسامي، 
وتقوية األط��ر القانونية والتنظيمية من أجل 
تعزيز حماية املستثمر واستقرار سوق الصكوك: 
املجاالت الرئيسة املتعلقة بالسياسات وسبل 

املضي قدما.
ودارت م��ح��اور النقاش ف��ي املنتدى حول 
التوصل إل��ى فهم أف��ض��ل للتمويل اإلس��ام��ي 
وخصائصه املميزة، والتطورات التي تشهدها 
أسواق الصكوك، مبا في ذلك اجتاهات التنمية 

املستدامة واالبتكارية.

مرشحة  اإلسالمية  التمويل  صناديق 
2019 في  دوالر  مليار   77 للنمو 

والصني املتحدة  الواليات  بني  التجارية  احلرب  تطورات  تترقب  األسواق 

2040 بحلول  باملئة   33 بنحو  سيزداد  الطاقة  على  العاملي  الطلب  »أوبك«: 

للنفايات  أوروبي  منتج  أكبر  الدمنارك 
التدوير إعادة  في  األولى  وأملانيا 

من  جت��ري��د »دي��ن��ي��س« 
مجلس  رئ���ي���س  م��ن��ص��ب 

إدارة »بوينج«

جردت شركة بوينج األمريكية لصناعة الطائرات، 
رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي دينيس 
مولينبيرج، من منصب رئيس مجلس اإلدارة، مع 

إبقائها على منصبه رئيسا تنفيذيا للشركة.
ووفقا ل�«األملانية«، أف��ادت »بوينج« في بيان بأن 
مولينبيرج سيظل يعمل كرئيس تنفيذي، ورئيس 

ومدير بالشركة.
وأض��اف البيان، أن مولينبيرج سيركز على إدارة 
الشركة، في إطار حتركها إلعادة طائرتها 737 ماكس 
للخدمة بأمان، وضمان الدعم الكامل لعماء »بوينج« 
حول العالم، وتنفيذ تغييرات لتعزيز تركيز »بوينج« 

على سامة املنتج واخلدمات.
ومت تعليق طراز 737 ماكس من طائرات »بوينج« 
في )م���ارس(، بعد حادثني وق��ع أحدهما في إثيوبيا 
خال )مارس( وأسفر عن مقتل 157 شخصا، وآخر في 

إندونيسيا في )أكتوبر( وأسفر عن مقتل 189 شخصا.
وال تزال أزمة الطائرة طراز »بوينج«، 737 ماكس، 
تهيمن بشدة على مبيعات الشركة األمريكية، التي 
أصبحت تعاني قرارات احلظر التي طالت هذه الطائرة 

التي تراهن عليها »بوينج« بشدة.
وت��راج��ع��ت مبيعات ال��ش��رك��ة بشكل ح��اد خال 
األشهر التسعة األول��ى من عام 2019 بنسبة 47 في 
املائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبذلك 
تستمر »بوينج« في التراجع عن منافستها األوروبية 

»إيرباص«.

الرقمية »فيسبوك«  عملة  من  باجلملة  انسحابات 
ضربة ج��دي��دة تلقاها مشروع 
عملة »فيسبوك« الرقمية »ليبرا« 
بانسحاب »فيزا« و«ماستركارد« 
و«إي باي« و«سترايب« من املقرر 
طرحها ف��ي منتصف 2020، في 
الوقت ال��ذي تواجه فيه معارضة 
م��ت��زاي��دة م��ن قبل سلطات تنظيم 
األس������واق واب���ت���ع���اد ش��رك��ائ��ه��ا. 
وب��ح��س��ب »ال��ف��رن��س��ي��ة«، أك���دت 
مجموعتا ال��ب��ط��اق��ات املصرفية 
»ف��ي��زا« و«م��اس��ت��رك��ارد« ومنصة 
التجارة اإللكترونية »إي-ب���اي« 
وخدمة الدفع »سترايب« تخليها عن 
امل��ش��روع، بعد أسبوع على خطوة 
مماثلة ق��ام بها موقع »ب��اي-ب��ال« 
ال��ش��ري��ك اآلخ���ر ل���«ف��ي��س��ب��وك« في 
املشروع. وأفاد ناطق باسم »فيزا«: 
»سنواصل تقييم الوضع وسنتخذ 
ق��رارن��ا األخ��ي��ر مب��وج��ب ع���دد من 
العوامل بينها قدرة املجموعة على 
تلبية كل توقعات سلطات التنظيم 

بشكل مرض متاما«. ويفترض أن 
تؤمن »ليبرا« وسيلة دف��ع خارج 
الدوائر املصرفية التقليدية، تتيح 
شراء سلع أو إرس��ال أم��وال بدرجة 

سهولة إرسال نص فوري.
وأك��دت الشركات األرب��ع مجددا 
دعمها لألفكار التوجيهية للمشروع 
مثل إدخال الدميوقراطية على طرق 

ال��وص��ول إل��ى اخل��دم��ات املالية أو 
تطوير العمات الرقمية.

ويرى دانتي ديسبارت من هيئة 
»ليبرا« أن »تشكيلة ه��ذه الهيئة 
ميكن أن تتوسع م��ع ال��وق��ت، لكن 
املبادئ املؤسسة إلدارة وتكنولوجيا 
»ليبرا« وطبيعة املشروع املفتوح، 

ميكن أن تؤمن ماءة شبكة الدفع.

أوقفت نقابة أصحاب محطات الوقود في 
لبنان أم��س بشكل ف��وري بيع احمل��روق��ات، 
بسبب ش��راء احمل��روق��ات ب��ال��دوالر، وبيعها 
بالليرة اللبنانية وعدم توافر ال��دوالر إال في 
محال الصيرفة بسعر 1650 ليرة للدوالر، 

بينما السعر الرسمي هو 1507.
وبحسب »رويترز«، أعلن سامي البراكس، 
رئيس نقابة أص��ح��اب محطات ال��وق��ود في 
مؤمتر صحافي، بعد اجتماع ط��ارئ عقدته 
النقابة »التوقف القسري ال��ف��وري عن بيع 
احمل���روق���ات، وال��ط��ل��ب م��ن جميع أص��ح��اب 
احملطات في لبنان بيع املخزون، الذي لديهم، 
وإق��ف��ال محطاتهم حل��ني ص��دور ق��رار خطي 
من اجلهات املختصة الرسمية بإلزامية بيع 
احمل��روق��ات إل��ى أص��ح��اب احمل��ط��ات بالليرة 

اللبنانية، وفقا جلدول تركيب األسعار«.
وع��زا ال��ب��راك��س ق��رار النقابة إل��ى »ق��رار 
جتمع الشركات املستوردة للنفط القاضي 
بعدم تسليم احملروقات في السوق احمللية إال 

بالدوالر األمريكي بدءا من صباح أمس«.
وأض��اف��ت النقابة في بيان أن��ه »مل��ا كانت 

الدولة حتدد سعر مبيع احملروقات للمستهلك 
م��ن خ���ال ج���دول ت��رك��ي��ب ل��ألس��ع��ار يصدر 
عن وزارة الطاقة واملياه أسبوعيا، وحتدد 
من ضمنه جعالة ثابتة ألصحاب احملطات 
عن كل صفيحة بنزين وم���ازوت، ومل��ا كانت 
الدولة تفرض على احملطات بيع احملروقات 

للمستهلك بالليرة اللبنانية«.
وأش��ارت إلى أنه »بينما يسمح للشركات 
املستوردة للنفط ببيع احملروقات للشركات 
امل��وزع��ة وللمحطات ب���ال���دوالر األم��ري��ك��ي 
في التعامل التجاري بينها داخ��ل األس��واق 
اللبنانية، ومل��ا أصبح م��ن املستحيل ش��راء 
ال���دوالر ف��ي امل��ص��ارف اللبنانية باألسعار 
الرسمية من قبل مصرف لبنان، ما أوجب على 
أصحاب احملطات التوجه إلى محال الصيرفة، 
ح��ي��ث س���ادت ال��س��وق ال���س���وداء واالب��ت��زاز 
اليومي لهم وتخطى سعر ال��ص��رف 1650 
ل��ل��دوالر ال��واح��د، فقد ق��ررت نقابة أصحاب 
محطات احملروقات في لبنان، وبناء على قرار 
املجتمعني اليوم، في االجتماع الطارئ، إعان 

التوقف القسري الفوري عن بيع احملروقات«.

لبنان تواجه أزمة وقود بسبب شح الدوالر 
وشبح اإلفالس يهدد احملطات

ف��ي أواخ���ر شهر )أغ��س��ط��س( املاضي 
سجلت الصني أسوأ إنتاج صناعي في 17 
عاما، فيما تقلص االقتصاد األملاني، بينما 
تراجع مؤشر داو جونز بأكثر من 800 

نقطة.
وكانت تلك املؤشرات مجتمعة كافية 
إلثارة القلق لدى األسواق الدولية، ورجال 
األعمال واملستثمرين، بأن العالم مقبل 
على موجة من موجات الركود االقتصادي. 
وع����ززت ت��ص��ري��ح��ات ك��ب��ار امل��س��ؤول��ني 
الدوليني في البنك الدولي وصندوق النقد 
وغيرهم من املؤسسات املالية ب��أن عام 
2020 سيشهد ركودا في االقتصاد العاملي 

من املخاوف بشأن قادم األيام.
وفي احلقيقة، فإن عديدا من الدول التي 
تعاني تباطؤ النمو االقتصادي، أو دخلت 
مرحلة ال��رك��ود تعاني مامح متشابهة 

ألزمتها االقتصادية.
فأغلب تلك االقتصادات تعتمد اعتمادا 
كبيرا على الصادرات، بينما يبدو االقتصاد 
الدولي وما به من معضات، اقتصادا غير 
مائما لتلك السياسات على األق��ل في 

الوقت الراهن.
وأضعفت احلرب التجارية، والركود 

االقتصادي في الصني، التجارة الدولية، 
وقوضت التبادل الدولي للسلع. وتنمو 
مشاعر غير إيجابية في األسواق العاملية، 
تتسم بالقلق والتوتر لدى رجال األعمال 
ورأس امل��ال العاملي، وأحجمت رؤوس 
األموال الدولية عن االستثمار في عديد من 
الدول، وبدأت تظهر بشكل واضح مامح 
وه��ن اقتصادي في دول مثل األرجنتني 

وتركيا.

وال يبدو اخلبير االستثماري إم. دي. 
راس��ل، متفائا بهذا ال��ش��أن، ويقول إنه 
»في الشهر اجلاري حتيي الصني الذكرى 
ال�70 لتأسيس ال��ص��ني، وبنك الشعب 
الصيني »البنك املركزي« مثله مثل مجلس 
االحتياطي الفيدرالي األمريكي، يعمل 
على تخفيض أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة، بهدف 
حتفيز ال��ق��ط��اع العائلي واألف����راد على 
مزيد من االقتراض واإلنفاق االستهاكي 

ف��ي األس����اس، لكن تأثير ذل��ك سيكون 
محدودا على االقتصاد العاملي، ألن هناك 
شعورا عاما بعدم األمان جتاه الغد نتيجة 
احلديث عن االقتراب من الركود، ما يجعل 
عملية ال��س��داد محفوفة باملخاطر لدى 

املقترضني«.
ال��دك��ت��ورة ج��ورج��ي سميث، أستاذة 
االقتصاد ال��دول��ي في جامعة جاسكو، 
تعتقد أن إصابة االقتصاد األملاني بالركود 
أم��ر شديد االحتمال م��ن وجهة نظرها، 
وسيكون ذل��ك كفيا بإصابة االقتصاد 

األوروبي بالشلل إلى حني.
وي���وض���ح أن�����دروا ش����ارت ال��ب��اح��ث 
االقتصادي، أن »هذا ال يعني أن بريطانيا 
جتاوزت هاوية الركود بشكل كبير، نتيجة 
ع��دم اليقني بسبب اخل��روج من االحت��اد 
األوروب��ي، ولدينا عديد من املشكات في 
التصنيع، وهناك تباطؤ في االستثمار، 
وإذا غادرنا االحتاد األوروبي دون صفقة 

فالركود واقع ال محال«.
وي���رش���ح ك����روس ه��ي��ل��م��ر، ال��ب��اح��ث 
االقتصادي، كا من املكسيك والبرازيل 
لإلصابة بالركود االقتصادي في الربع 

الثاني من العام القادم.

دول عدة  يحاصر  هزيل  منو  مع  العاملي  االقتصاد  على  يهيمن  الركود 

عبيد الزعابي

بيل جيتسمحمد باركيندوبن فان بيردين

ال����ك����رب����ون أق������ل  م���س���ت���ق���ب���ل  ن����ح����و  ال����ت����ق����دم  ت����س����ري����ع  ف�����ي  ل���ل���م���س���اع���دة  ن���ع���م���ل  ب�����ي�����ردي�����ن: 
االن��ب��ع��اث��ات م��ن  للحد  احل��ل  ل��ي��س  األح��ف��وري  ال��وق��ود  م��ن  االس��ت��ث��م��ارات  س��ح��ب  ج��ي��ت��س: 

جدد كاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي، لشركة 
النفط اإليطالية إي��ن��ي ال��ت��زام��ه بالتنقيب ف��ي املنطقة 
االقتصادية اخلالصة لقبرص وارتباطاتها التعاقدية مع 
الباد. بحسب »رويترز«، أرسلت تركيا األسبوع املاضي 
سفينة للتنقيب عن النفط والغاز إلى املياه قبالة سواحل 
جنوب قبرص، بعدما منحت السلطات القبرصية اليونانية 
بالفعل حقوق تنقيب عن النفط والغاز لشركات إيطالية 
وفرنسية. وأضاف ديسكالزي، أن »املجموعة تعتزم بدء 
حملة تنقيب مشتركة في النصف األول من 2020 مع 

شريكتها الفرنسية »توتال«.
وأش��ار الرئيس التنفيذي ل�«إيني« إل��ى أن املجموعة 
ليست قلقة حيال تصاعد التوترات بني قبرص وتركيا 
بشأن مسألة التنقيب البحري وستسعى إل��ى أن تنأى 

بنفسها عن أي نزاع.
وأض��اف ديسكالزي »لست قلقا، إذا ظهر أح��د بسفن 
حربية فلن أحفر آب��ارا.. ال أرغ��ب في تأكيد إشعال حرب 

بشأن حفر اآلبار«.
وف��ي  )يوليو( اتهمت اليونان تركيا بتقويض األمن 
في ش��رق البحر املتوسط، من خ��ال التنقيب عن النفط 
والغاز حول قبرص. وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 
إلى شطرين: جنوبي مستقل، فيه أغلبية يونانية وعضو 
في االحتاد األوروبي منذ 2004، وشمالي تركي ال تعترف 
بسيادته إال أنقرة. وتعارض قبرص، العضو في االحتاد 
األوروب���ي، بشدة أنشطة التنقيب التركية في املنطقة، 
واتخذ االحتاد األوروبي تدابير عقابية ضد أنقرة تضمنت 

شطب مساعدات مالية وفرض قيود على القروض.

»إيني« تبدأ التنقيب في قبرص 
2020 خالل النصف األول من 


