
إض��������راب إي�����ر ف�����ران�����س.. ت��ه��دئ��ة 
م��ل��ي��ون   470 وخ����س����ارة  أي�����ام   4

دوالر
علقت احتــادات عمالية في شركة اير فرانس إضرابا لـ 4 
أيام كان مقررا أن يبدأ في الثالث والعشرين من يونيو بسبب 
خالف مستمر بشأن األجور اضطر الرئيس التنفيذي للشركة 

األم اير فرانس كيه.إل.إم لالستقالة الشهر املاضي.
وقالت االحتادات في بيان إنها ستنتظر حتى تعيني رئيس 

تنفيذي جديد الستئناف التفاوض.
وتسبب اخلــالف على األجــور بالفعل في انقطاعات عن 
العمل ملدة 15 يوما هذا العام كلفت املجموعة ما يصل إلى 400 

مليون يورو )470.68 مليون دوالر(.

عرضا  ت��ق��دم  امل��ال��ي��ة«  »أب��وظ��ب��ي 
لشراء أنشطة من »أبراج«

قدمت مجموعة أبوظبي املالية عرضا لشراء أنشطة مجموعة 
أبــراج كابيتال في مجال إدارة االستثمارات، مقابل 50 مليون 

دوالر.
وهذا العرض يقل كثيرا عن العرض البالغ 125 مليون دوالر، 
الذي قدمته Cerberus Capital Management ، ومقرها 
نيويورك، لشراء األنشطة نفسها، لكن ذلك العرض كان قبل أن 

تتقدم أبراج بطلب التصفية االحترازية في جزر الكامين.
من جهة أخــرى، أصــدرت العربية للطيران، بيانا أكدت فيه 
أنها عينت فريقا من اخلبراء واملختصني لدراسة وضمان حماية 

استثمارات الشركة في مجموعة أبراج.
وأضافت العربية للطيران، أن لديها استثمارات في صناديق 

استثمارية تابعة لشركة أبراج.

alwasat.com.kwاقتصاد

أوب������ك ف������ي  اخل����ل����ي����ج����ي����ن  ال����ن����ف����ط  م����ن����ت����ج����ي  دع�������م  حل����ش����د  ت�����ك�����اف�����ح   »ال��������ري��������اض«  ارتفعت أسعار النفط امس  األربعاء مدعومة 
بانخفاض فــي مــخــزونــات اخلـــام التجارية 
بالواليات املتحدة وفقد سعة تخزين في ليبيا 

املنتجة للنفط.
وانخفضت مخزونات اخلام األمريكية ثالثة 
ماليني برميل إلى 430.6 مليون برميل على 
مدى األسبوع املنتهي في 15 يونيو حزيران 
وفقا للتقرير األسبوعي ملعهد البترول األمريكي 

اول امس  الثالثاء.
وفي الساعة 0653 بتوقيت جرينتش كانت 
العقود اآلجلة خلام برنت مرتفعة 40 سنتا مبا 
يعادل 0.5 باملئة إلى 75.48 دوالر للبرميل 

مقارنة مع أحدث إغالق لها يوم الثالثاء.
وزادت عقود اخلام األمريكي غرب تكساس 
الوسيط 36 سنتا أو 0.6 باملئة لتسجل 65.43 

دوالر.
وقالت مصادر مطلعة على نقاشات منتجي 
النفط اخلليجيني امس  األربعاء إن السعودية 
ــى موقف  ــول إل ــوص تــواجــه صــعــوبــات فــي ال
موحد مع رفقائها اخلليجيني بشأن احلاجة 
إلى زيــادة إنتاج النفط، وهو ما يضيف املزيد 
من التعقيدات قبيل اجتماع منظمة أوبــك هذا 

األسبوع.
وجتتمع منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبــك( يوم اجلمعة للبت في سياسة اإلنتاج 
وسط دعوات من كبار املستهلكني مثل الواليات 
املتحدة والصني لتهدئة أسعار النفط ومن ثم 
دعم االقتصاد العاملي عن طريق إنتاج املزيد 

من اخلام.
وقــال مصدر إن هناك آراء متباينة بشأن 
حجم زيادة اإلنتاج وما إذا كان مثل هذا اإلجراء 

يجب أن يكون تدريجيا.
وقالت إيران يوم الثالثاء إن من غير املرجح 
أن تتوصل أوبك إلى اتفاق بشأن إنتاج النفط 
هــذا األســبــوع، لتفتح بذلك الباب أمــام صدام 
مع السعودية وروسيا اللتني تدفعان باجتاه 
زيادة كبيرة في اإلنتاج اعتبارا من يوليو متوز 

لتغطية الطلب العاملي املتنامي.
وقــالــت املــصــادر إن السعودية ال تريد أن 
ُينظر إليها على أنها متارس الكثير من الضغط 
على إيران، بينما ُينظر إلى روسيا غير العضو 
في املنظمة على أنها قد تكون قادرة على إقناع 

طهران.
وقــال وزيــر النفط العراقي جبار اللعيبي 
امس  األربعاء إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق 
عندما جتتمع أوبــك، لكنه أضــاف أن ”سوق 

النفط لم تصل إلى مستوى االستقرار“.
وردا على سؤال عن موقفه من تخفيف قيود 
اإلنتاج، قال وزير النفط النيجيري إميانويل 
إيبي كاتشيكو ”نحن بحاجة إلى إجراء مناقشة 
مع زمالئنا أوال قبل أن نتخذ مثل تلك القرارات“.
ــاف ”جميع اخلــيــارات مطروحة على  وأض

الطاولة“.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
إن روسيا تريد من أوبك واملنتجني من خارجها 
زيــادة اإلنتاج 1.5 مليون برميل يوميا، وهو 
ما يعد من الناحية العملية إنهاء لتخفيضات 
اإلنتاج البالغة نحو 1.8 مليون برميل يوميا، 
والتي ساعدت على إعادة التوازن للسوق في 
األشهر الثمانية عشر األخيرة ورفع األسعار 

إلى 75 دوالرا للبرميل مقارنة مع 27 دوالرا 
في 2016.

واقترحت السعودية أيضا تخفيف قيود 
اإلنتاج تدريجيا، بينما عارض العراق وإيران 
وفنزويال واجلزائر األعضاء في أوبك مثل هذا 

التحرك.
وأبلغ وزيــر النفط اإليــرانــي بيجن زنغنه 
الصحفيني يــوم الثالثاء أنــه سيغادر فيينا 
يوم اجلمعة قبل أن تعقد أوبــك مباحثات مع 
املنتجني من خارجها في اليوم التالي. وقال 
إن الزيادة التي حدثت في اآلونــة األخيرة في 
أسعار النفط يعود السبب فيها بشكل أساسي 
إلى واشنطن التي فرضت عقوبات جديدة على 

إيران وفنزويال.
وقالت وزارة النفط اإليرانية تقول على 
  :رتيوتبعض أعضاء منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوبـــك( خفضوا اإلنــتــاج بأكثر من 
احلصة املطلوبة، وبدال من الدعوة لزيادة إنتاج 
املنظمة كان من األفضل أن يحترموا احلصة في 

اخلفض.
وقــال رئيس املؤسسة الوطنية للنفط في 
ليبيا امس األربعاء إن ليبيا فقدت 450 ألف 
برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب اشتباكات 

في مرفأي السدر ورأس النوف النفطيني.
وقــال مصطفى صنع الله إن حريقا ما زال 
مشتعال عند مستوى منخفض في واحــد من 
صهريجني لتخزين النفط في رأس النوف كانا 

قد اشتعال خالل القتال.
و حثت الهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد 
ــدول األعــضــاء في منظمة  للنفط في العالم ال
البلدان املصدرة للبترول )أوبك( يوم األربعاء 
على سد نقص في اإلمــدادات وضمان استدامة 
أسعار النفط حيث تؤثر العوامل اجليوسياسية 

على إمدادات بعض املنتجني.
ـــح انخفاضا  ــه الــعــالــم على األرج ــواج وي
فــي صـــادرات النفط القادمة مــن إيـــران ثالث 
أكبر منتج في أوبــك، بعد أن انسحب الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب من االتفاق النووي 
املبرم في عام 2015 وتعهد بتجديد العقوبات 

على طهران.
والهند أكبر مشتر للنفط اإليراني بعد الصني. 
وقال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان خالل 
جلسة نقاش في فيينا ”الظروف السياسية، 
والتي تكون في بعض األحيان داخلية وفي 
ــرى خارجية، تسفر عــن نقص في  أحــيــان أخ

إمدادات بعض الدول.

ــا الــتــزامــا  ــاؤه ــض ـــك وأع ــن أوب ”نتوقع م
بالتدخل )و( سد الفجوة بأكثر من املطلوب من 

أجل ضمان استدامة األسعار“.
أضاف أن أسعار النفط املرتفعة في الوقت 
احلالي تقلل النمو االقتصادي في الكثير من 

الدول.
وأردف قائال ”النمو االقتصادي العاملي 
الهش بالفعل سيكون تهديدا إذا استمرت أسعار 
النفط عند هذه املستويات. خوفي هو أن يؤدي 

هذا إلى فقر طاقة في أنحاء عدة من العالم“.
وقال رؤساء شركات طاقة ومحللون خالل 
مقابالت هــذا األسبوع إن الرسوم اجلمركية 
التي اقترحتها الصني على واردات بترولية 
من الــواليــات املتحدة في إطــار حــرب جتارية 
متصاعدة بــني البلدين قــد تضيف املــزيــد من 

الضغط على أسعار اخلام األمريكية.
كانت الصني قالت إنها ستفرض رسوما 
جمركية بنسبة 25 باملئة على واردات اخلام 
والغاز الطبيعي والفحم األمريكية في السادس 
مــن يوليو متــوز إذا مضت واشنطن كما هو 
ــوم جمركية على سلع  مخطط في فــرض رس

صينية في اليوم ذاته.
وستضاف الطاقة ألول مرة لنزاع جتاري 

ـــــواردات املــعــادن واأللــــواح  مستمر أضـــر ب
الشمسية الصينية وصادرات األجهزة الطبية 

وفول الصويا األمريكية.
ويضع استهداف منتجات البترول أجندة 
إدارة ترامب ”لتسيد قطاع الطاقة“ في مرمى 
نيران بكني، بعد أن اقتطع النفط الصخري 
األمريكي حصة من موردي الشرق األوسط في 

آسيا.
والصني هي أكبر مستهلك للخام األمريكي 
حيث استوردت نحو 363 ألف برميل يوميا في 
ستة شهور حتى مــارس آذار. وتظهر بيانات 
شحن تومسون رويــتــرز أن هــذه الــصــادرات 
زادت منذ ذلك احلني ومن املتوقع أن ترتفع إلى 

450 ألف برميل يوميا في يوليو متوز.
وباغت تهديد الرسوم اجلمركية الصينية 
منتجي النفط األمريكيني، حيث كانت الصني 
ــن منتجات الطاقة  ــد م ــزي ـــراء امل تــنــاقــش ش
والــزراعــة األمريكية خلفض فائض جتــاري 

سجل 375 مليار دوالر مع الواليات املتحدة.
وقد تعزز الرسوم املرتقبة واردات خام غرب 

أفريقيا على حساب الصادرات األمريكية.
ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوبـــك( يــوم اجلمعة لبحث زيــادة 
كبيرة في إنتاج املنظمة في العام احلالي، وهي 
خطوة تؤيدها السعودية وروسيا. وتعارض 
اجلزائر وإيران والعراق وفنزويال األعضاء في 

املنظمة هذه اخلطوة.
وفرضت الواليات املتحدة أيضا في اآلونة 
األخــيــرة عقوبات جــديــدة على قطاع النفط 
ــؤدي إلى  ــي، وهــو مــا مــن املتوقع أن ي ــران اإلي

اضطراب تدفقات النفط.
وقــال بعض منتجي النفط األمريكيني إن 
الطلب املتنامي على منتجات الطاقة األمريكية 
سيطغى على تأثير الرسوم اجلمركية الصينية، 
حيث لم يؤدي ارتفاع أسعار النفط في العام 
احلالي إلى تباطؤ الطلب العاملي على النفط 

والغاز الطبيعي.

منتجو النفط الصخري يحذرون من تضرر صادرات الطاقة

النفط يرتفع بفعل انخفاض املخزونات األميركية وقبيل اجتماع أوبك
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ارتفعت األسهم األوروبية عند الفتح 
يوم األربعاء لكن التعافي الطفيف لم ميح 
خسائر اجللسة السابقة بفعل استمرار 
مخاوف املستثمرين بشأن النزاع التجاري 

بني الواليات املتحدة والصني.
وصعد املؤشر ستوكس 600 األوروبي 
0.6 باملئة فــي الساعة 0730 بتوقيت 
جرينتش، وسجلت مختلف البورصات 

والقطاعات األوروبية ارتفاعات.
وكان سهم كولرويت األفضل أداء، حيث 
قفز بأكثر من عشرة باملئة بعدما أعلنت 
املجموعة التي تدير سلسلة سوبرماركت 
أنها سجلت أرباحا سنوية أعلى من املتوقع 
ورفع بنك باركليز السعر املستهدف لسهم 

الشركة من 38 إلى 41 يورو.
وزاد سهم ميرسك الدمناركية للشحن 
بنحو ثالثة باملئة بعدما أعلنت الشركة عن 

تعيني مدير مالي جديد.
وكــــان ســهــم بيركيلي البريطانية 
للتشييد ضمن القليل من األسهم اخلاسرة 
حيث نزل 2.7 باملئة بعد إعــالن الشركة 

نتائج العام بأكمله.
وزاد املــؤشــر فايننشال تــاميــز 100 
البريطاني 0.7 باملئة بينما ارتفع داكس 
األملاني 0.5 باملئة وصعد كاك 40 الفرنسي 

0.3 باملئة عند الفتح.
صــعــد املـــؤشـــر نــيــكــي الــقــيــاســي في 
معامالت متقلبة ببورصة طوكيو امس  
األربــعــاء مدعوما بتغطية مراكز مدينة 
متأخرة بعد موجة بيع في وقت سابق من 
اجللسة وتعاف أوسع نطاقا في معنويات 
املنطقة مع انتعاش األسهم الصينية بعد 

تراجع كبير في اجللسة السابقة.
وشأنها شأن سائر األســواق، تضررت 
األســهــم املــدرجــة فــي طوكيو بشدة يوم 
الــثــالثــاء بعد تصاعد الــنــزاع التجاري 
بــني الــواليــات املتحدة والــصــني. وكانت 

الشركات اليابانية املعتمدة على الطلب 
الصيني األكثر تضررا.

وصعد نيكي 1.2 باملئة ليغلق عند 
22555.43 نقطة بعد تكبده خسائر 
في وقت سابق من اليوم وارتفع املؤشر 

توبكس األوســـع نطاقا 0.5 باملئة إلى 
1752.75 نقطة.

ــاري اآلخـــذ في  ــج ــت ــى الــنــزاع ال ــق وأب
التصاعد بني الصني والــواليــات املتحدة 
املستثمرين عازفني عن املخاطرة بعدما 

ــدد الرئيس األمــريــكــي دونــالــد ترامب  ه
بفرض رسوم جتارية بنسبة عشرة باملئة 
على سلع صينية أخرى قيمتها 200 مليار 

دوالر بينما حذرت بكني من أنها سترد.
وصعدت أسهم الشركات الكبيرة مثل 
سهم فاست للتجزئة الذي زاد 3.5 باملئة 

بينما ارتفع سهم سوفت بنك 2.3 باملئة.
وزاد البيع في أسهم شركات صناعة 
اآلالت التي تعتمد على اإلنفاق الرأسمالي 
الصيني لكنها ختمت اليوم على ارتفاع 

بعدما عاود املستثمرون شراء األسهم.
ــورب 2.4 باملئة  وزاد سهم أوكــومــا ك
بعدما تراجع ألدنــى مستوى في تسعة 
أشهر في املعامالت املبكرة. وارتفع سهم 
دي.ام.جـــي مــوري 1.3 باملئة بعدما بلغ 

أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2017.
وتراجعت أسهم شركات الشحن واحدا 
باملئة وكان ثاني أسوأ القطاعات أداء بفعل 
انخفاض أسعار املعادن مما زاد املخاوف 

بشأن تراجع الطلب.
وانخفض سهم ميتسوي أو.اس.كــيــه 
الينز 2.1 باملئة بينما نزل سهم كاواساكي 

كايسن 0.4 باملئة.
ــان أداء شركات األغــذيــة املصنعة  وك
ــاه الــعــام  ــالجت واملــشــروبــات مــخــالــفــا ل
الــضــعــيــف لــلــســوق حــيــث ارتــفــع سهم 
أجينوموتو 1.4 باملئة بينما صعد سهم 

كيرين القابضة 3.3 باملئة.
وجذبت أسهم شركات األدوية املشترين 
حيث ارتفع سهم داييتشي سانكيو 5.2 
باملئة بينما زاد سهم سوميتومو داينيبون 

فارما 2.3 باملئة.

نيكي يصعد في معامالت متقلبة بدعم مكاسب األسهم الصينية

ارتفاع طفيف ألسهم أوروبا مع استمرار مخاوف احلرب التجارية

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت

9

تصاعد دخان من صهريج لتخزين النفط في ليبياشعار منظمة أوبك فوق مقر املنظمة في فيينا

تــراجــع الــيــوان الصيني إلــى أدنــى 
مستوياته، مقابل الدوالر األميركي في 
أكثر من 5 أشهر يوم الثالثاء في الوقت 
ــدة التوترات  الـــذي تصاعدت فيه ح
ــني أكــبــر اقــتــصــاديــن في  الــتــجــاريــة ب

العالم.
وهـــدد الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
ترمب بفرض رسوم بنسبة %10 على 
منتجات صينية بقيمة 200 مليار دوالر 

ليزيد من خطورة الــصــراع التجاري 
الدائر مع بكني.وفتح اليوان في السوق 
احمللية عند 6.4450 للدوالر وتراجع 

إلى 6.4754 خالل التعامالت.
وأغلق عند 6.4743 بحلول موعد 
اإلقفال الرسمي للتداوالت احمللية وهو 

أضعف مستوى إغالق منذ 11 يناير.
وإذا ختم اليوان تعامالته في جلسة 
املساء عند نفس املستوى، فسيكون قد 

فقد نحو %0.6 مقابل الدوالر في اليوم 
وهو أسوأ أداء يومي له منذ السادس 

من يناير كانون الثاني 2017.
ويقول متعاملون إن تنامي التوترات 
التجارية بني الواليات املتحدة والصني 
ومـــؤشـــرات عــلــى تــبــاطــؤ االقــتــصــاد 
ـــــادة طــلــب الــشــركــات  الــصــيــنــي وزي
ــدوالر قد أثر سلبا على العملة  على ال

الصينية.

اليوان يتلقى ضربة موجعة أمام الدوالر

13 أبريل مضخة نفط في تكساس يوم 

اإلن���������ت���������اج  خ��������ف��������ض  ب�������ح�������ص�������ة  االل��������������ت��������������زام  أوب�����������������ك  أع�����������ض�����������اء  ع��������ل��������ى  إي������������������������ران: 
م����رف����أي����ن ع����ن����د  اش�����ت�����ب�����اك�����ات  ب����س����ب����ب  ن����ف����ط  ب����رم����ي����ل  أل�������ف   450 ف�����ق�����دت  ل����ي����ب����ي����ا 
م���س���ت���دام���ة أس�����ع�����ارا  وت�����ري�����د  ال����ن����ف����ط  ص���������ادرات  زي��������ادة  ع����ل����ى  أوب�������ك  حت�����ث  ال����ه����ن����د 

اليوان يتراجع امام الدوالر

احدى طائرات إير فرانس


