
ق��������ال��������ت 
اخل�������ط�������وط 
اجلوية امللكية، 
الناقل الرسمي 
األردن،  ف����ي 
ام���س  الثالثاء 
إن مجلس إدارة 
ال���ش���رك���ة ق��رر 
وق��ف العمليات 
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة 
لشركة األجنحة 

امللكية اململوكة لها اعتبارا من نهاية الشهر احلالي بسبب ارتفاع 
تكاليفها التشغيلية وخسائرها املتتالية.

وأوضحت امللكية في بيان أن املفاوضات ما زالت جارية بينها وبني 
اثنتني من اجلهات املهتمة بشراء األجنحة امللكية، ذراعها لرحالت 
الطيران العارض. وبالنسبة للموظفني العاملني في الوحدة والبالغ 
عددهم 95 موظفا، أوضحت امللكية أن لديهم خيارين: إما فرصة 
االنضمام للعمل في دوائ��ر الشركة املختلفة أو حرية التقدم بطلب 

التسريح االختياري من اخلدمة.
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المست األسهم اليابانية أدنى مستوى في 
أسبوعني ي��وم الثالثاء، مع تعرض شركات 
التكنولوجيا لضغوط بيع كثيفة بعد انخفاض 

أسهم أبل.
لكن املؤشر نيكي قلص خسائره عند اإلغالق 
وارت��ف��ع ع��ن أدن���ى مستوى للجلسة البالغ 
21484.65 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 
30 أكتوبر تشرين األول، بفضل تقارير بأن 
الصني والواليات املتحدة استأنفتا محادثات 
عالية املستوى. وختم املؤشر القياسي الياباني 
اجللسة منخفضا 2.06 باملئة عند 21810.52 

نقطة.
وه��ب��ط��ت أس��ه��م أب���ل خ��م��س��ة ب��امل��ئ��ة ي��وم 
االثنني، لتؤثر سلبا على مؤشر ناسداك الغني 
بشركات التكنولوجيا، بعد أن خفض عدد من 
موردي الشركة مبا في ذلك لومنتوم هولدجنز 

توقعاتهم.
ب��دوره��ا، تراجعت األسهم املرتبطة بأبل 
في بورصة طوكيو. وانخفضت أسهم جابان 
ديسبالي 9.5 باملئة وخسرت أسهم موراتا 
للتصنيع 4.7 باملئة ومينبيا ميتسومي 3.1 

باملئة وتي.دي.كيه كورب 6.2 باملئة.
وهبطت ش��رك��ات تكنولوجيا أخ���رى في 
أعقاب التراجع الذي شهدته األسهم األمريكية 
م��س��اء االث��ن��ني، م��ع ان��خ��ف��اض سهم طوكيو 

إلكترون 1.8 باملئة وسكرين هولدجنز 5.5 
باملئة وأدفانتست ك��ورب 3.2 باملئة. وهوت 

أسهم سوني 2.6 باملئة.
وتراجعت أسهم شركات السيارات بعد أنباء 
بأن وزارة التجارة األمريكية قدمت مسودة 
توصيات إلى البيت األبيض بشأن حتقيقها عما 

إذا كانت ستفرض رسوما تصل إلى 25 باملئة 
على السيارات املستوردة ومكوناتها استنادا 

إلى مبررات تتعلق باألمن القومي.
وخسرت أسهم تويوتا موتور 2.4 باملئة 
وهبط سهم نيسان موتور نحو اثنني باملئة 

وتراجع سهم هوندا موتور 2.1 باملئة.

وخالف توشيبا كورب االجتاه الذي تبعه 
يوم االثنني وارتفعت أسهم الشركة 4.1 باملئة 
بعد أن أعلنت أنها ستعيد شراء ما يصل إلى 
192.6 مليون سهم مبا يعادل 30 باملئة من 

أسهمها القائمة.
وانخفضت جميع م��ؤش��رات القطاعات 

الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33. 
وتراجع املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا اثنني 

باملئة إلى 1638.45 نقطة.
وارتفعت األسهم األوروبية في املعامالت 
املبكرة ام���س  ال��ث��الث��اء وس��ط آم���ال بخفض 
التصعيد في حرب الرسوم اجلمركية األمريكية 

الصينية مم��ا نحى جانبا م��خ��اوف اجللسة 
السابقة من تراجع محتمل ألسهم التكنولوجيا 

بعد خفض موردين ألبل توقعاتهم.
وبحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش 
كان املؤشر ستوكس 600 األوروب��ي مرتفعا 
0.8 باملئة رغم تكبد مؤشرات األسهم األمريكية 

الرئيسية خسائر ثقيلة يوم االثنني.
كانت األس���واق اآلسيوية عوضت بعض 
اخلسائر مساء االثنني بعد تقرير ب��أن كبير 
مفاوضي التجارة الصيني يستعد لزيارة 
الواليات املتحدة قبيل اجتماع بني قادة أكبر 

اقتصادين في العالم.
وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا األوروبي 
1.2 باملئة بعد أن تراجع 3.7 باملئة خالل 
اجللسة السابقة عندما فقد املؤشر ناسداك في 

نيويورك أكثر من اثنني باملئة.
وكان قطاع االتصاالت أكبر رابح في أوروبا 
يوم الثالثاء وسجل مؤشره أعلى مستوياته 
منذ 24 أغسطس آب بصعوده 1.8 باملئة 
م��دع��وم��ا بتعهد ف��وداف��ون بخفض تكاليف 

التشغيل.
وحقق سهم بي.تي.جي لألجهزة الطبية 
وخدمات الرعاية الصحية أفضل أداء حيث قفز 
13.6 باملئة بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات 

أفضل من املتوقع ونظرة مستقبلية إيجابية.

أسهم أوروبا تنتعش وسط آمال بشأن التجارة

املؤشر الياباني ينخفض بفعل تراجع وول ستريت وأسهم التكنولوجيا تتأثر سلبا

70 دوالرا للبرميل مع نزول خام برنت ملا دون الـ 

النفط يهبط واحد باملئة بعد طلب
ترامب عدم خفض إمدادات أوبك

هبطت أسعار النفط نحو واحد باملئة امس  
الثالثاء مع نزول خام برنت ملا دون 70 دوالرا 
للبرميل وانخفاض اخل��ام األمريكي ع��ن 60 
دوالرا، بعدما ضغط الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب على أوبك لكيال تخفض اإلم��دادات بغية 

دعم السوق.
وج��اء الهبوط في الوقت ال��ذي يحوم فيه 
ال��دوالر قرب أعلى مستوى في 16 شهرا، مما 
يزيد تكلفة استيراد النفط للدول التي تستخدم 

العمالت األخرى.
وبحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، 
بلغت ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خل���ام غ���رب تكساس 
ال��وس��ي��ط األم��ري��ك��ي 59.22 دوالر للبرميل 
منخفضة 70 سنتا مبا يعادل 1.2 باملئة مقارنة 

مع التسوية السابقة.
وبلغت العقود اآلجلة خل��ام برنت 69.41 
دوالر للبرميل متراجعة 71 سنتا أو واح��دا 

باملئة مقارنة مع اإلغالق السابق.
وان��خ��ف��ض خ��ام��ا ب��رن��ت وغ���رب تكساس 
الوسيط أكثر من 20 باملئة منذ مطلع أكتوبر 

تشرين األول.
وق���ال بنك أوف أمريكا ميريل لينش في 
مذكرة ”اإلنتاج املرتفع للغاية في الواليات 
املتحدة، إلى جانب اإلم��دادات املتنامية القادمة 
من السعودية وروسيا يبدآن في التأثير على 
أرصدة أسواق النفط. وبالتالي بدأت مخزونات 

النفط اخلام في الزيادة مجددا“.
وأض���اف البنك أن م��ن املتوقع أن يتجاوز 
اإلنتاج األمريكي من النفط، الذي بلغ بالفعل 

مستوى قياسيا ق���دره 11.6 مليون برميل 
يوميا، 12 مليون برميل يوميا في 2019 مما 
سيجعل الواليات املتحدة دول��ة معتمدة على 

الذات في الطاقة.
وال يزيد اإلنتاج في الواليات املتحدة وحدها؛ 
فقد قالت قازاخستان يوم الثالثاء إن إنتاجها 
النفطي زاد 4.8 باملئة إلى 74.5 مليون طن في 
األشهر العشرة األول��ى من 2018 مبا يعادل 

1.82 مليون برميل يوميا.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم 

االثنني إن أوبك متفقة على احلاجة إلى خفض 
املعروض النفطي العام القادم بنحو مليون 
برميل يوميا مقارنة م��ع مستويات أكتوبر 

تشرين األول ملنع حدوث فائض في اإلمدادات.
لكن الرئيس األمريكي دونالد ترامب لم يرق 
ل��ه احل��دي��ث ال��ص��ادر ع��ن السعودية احلليف 

السياسي للواليات املتحدة.
وق��ال ترامب على تويتر االثنني ”نأمل أال 
تخفض السعودية وأوبك اإلنتاج. أسعار النفط 
يجب أن تكون أقل كثيرا استنادا إلى اإلمدادات!“

مصفاة للنفط بوالية فيالدلفيا

رجل مير أمام لوحة تعرض مؤشر نيكي

آفاق االقتصاد السعودي للعام 
القادم تظهر استمرار النمو

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن الصندوق لن يغير 
توقعاته بتعافي االقتصاد السعودي في انعكاس حلالة الغضب 

بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الصندوق يشعر باحلاجة إلعادة 
النظر في توقعاته بشأن االقتصاد بسبب قضية خاشقجي، أجاب 
جهاد أزعور مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق 

النقد الدولي بالنفي.
وقال لرويترز هذا األسبوع ”ما قد يكون له تأثير هو الكيفية التي 
ستتحرك بها أسعار النفط في املستقبل، وعدد محدد من املؤشرات 
األخ���رى مثل وت��ي��رة الضبط امل��ال��ي واإلص��الح��ات التي ستنفذها 

السلطات السعودية مستقبال“.
وأض��اف ”آفاق االقتصاد السعودي للعام القادم تظهر استمرار 
النمو، بقيادة زيادة أسعار البترول وكذلك ارتفاع إنتاج النفط، عالوة 

على حتسن في القطاع غير النفطي“.

صندوق النقد

أدنوك اإلماراتية متنح امتيازا 
40 عاما ملشروع غاز  مدته 

إليني اإليطالية

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( امس  الثالثاء إنها 
منحت شركة النفط اإليطالية العمالقة إيني، امتيازا مدته 40 عاما، 
حتصل مبوجبه إيني على 25 باملئة في مشروع عمالق للغاز عالي 

الكبريت.
وقالت أدن��وك في بيان إع��الن توقيع االتفاق إن إيني ستساهم 
بنسبة 25 باملئة في تكلفة تطوير املشروع البالغة عدة مليارات من 

الدوالرات.
وأضافت أدنوك أنها جتري مباحثات مع شركاء آخرين محتملني 

بشأن احلصة املتبقية البالغة نسبتها 15 باملئة في امتياز غشا.
يتألف امتياز غشا من حقول احليل وغشا ودملا وحقول بحرية 

أخرى.

شعار شركة إيني اإليطالية
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متعاملون في بورصة فرانكفورت

اليورو يرتفع لكن إيطاليا واالنفصال 
البريطاني يضغطان على العملة املوحدة

ارت���ف���ع ال���ي���ورو م���ن أدن���ى 
م��س��ت��وى ف���ي 16 ش��ه��را ام��س  
ال��ث��الث��اء ف��ي ال��وق��ت ال���ذي حفز 
فيه توقف ارتفاع الدوالر بعض 
املستثمرين على ش��راء العملة 
امل��وح��دة، بيد أن من املرجح أن 
تكبح املخاوف بشأن مقترحات 
امليزانية اإليطالية ومفاوضات 
خ���روج بريطانيا م��ن االحت��اد 

األوروبي أي مكاسب.
وي����وم ال��ث��الث��اء ه��و امل��وع��د 
النهائي لكي تعيد إيطاليا تقدمي 
مقترحاتها للميزانية إلى االحتاد 
األوروبي بعد مواجهة بني روما 
وبروكسل بشأن خطط اإلنفاق 
احلكومي سببت اضطرابا في 
أس��واق السندات وضغطت على 

العملة األوروبية.
والتقدم في مفاوضات انفصال 
بريطانيا عن االحت��اد األوروب��ي 
م��ص��در آخ���ر للضبابية بشأن 
ال��ي��ورو واجلنيه االسترليني. 
وق����ال����ت رئ���ي���س���ة ال�������وزراء 
البريطانية ت��ي��ري��زا م��اي يوم 
االثنني إنه ما زالت هناك قضايا 
كبيرة لم حتل في الوقت الذي 

يقترب فيه اجل��ان��ب��ان م��ن خط 
النهاية ف��ي م��ف��اوض��ات خ��روج 

بريطانيا من االحتاد.
ومقابل الدوالر، ارتفع اليورو 
0.1 باملئة إلى 1.1229 دوالر، 
م��ت��ج��اوزا امل��س��ت��وى املنخفض 
1.1216 دوالر ال���ذي سجله 
ف���ي ي��ون��ي��و ح���زي���ران 2017. 
وانخفضت العملة املوحدة نحو 
سبعة باملئة منذ ب��داي��ة العام 
احلالي، لتخسر أكثر منن نصف 

مكاسب العام املاضي.
وتوقفت موجة ارتفاع الدوالر 

ليل االثنني، مع انخفاض مؤشر 
ال��ع��م��ل��ة األم��ري��ك��ي��ة قليال إل��ى 
97.628. وبلغ املؤشر 97.70 
في اجللسة السابقة، وهو أعلى 
مستوياته منذ يونيو حزيران 

.2017
وج��رى ت��داول ال��ني الياباني 
عند 113.99 يوم الثالثاء، حيث 
ارتفعت العملة األمريكية 0.1 
باملئة مقابل العملة اليابانية. 
والم��س ال��ني أدن��ى مستوى في 
ثالثة أسابيع عند 114.20 ين 

للدوالر يوم االثنني.

100 و200 يورو أوراق نقد فئة 

صندوق النقد يحذر: على تونس 
إبقاء األجور حتت السيطرة

حذر مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي من أنه يجب على تونس 
إبقاء فاتورة أج��ور القطاع العام حتت السيطرة لتجنب مشاكل 
خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن اتفقت احلكومة على زي��ادة أجور 

نحو 150 ألف موظف بالشركات احلكومية.
وفي أواخر الشهر املاضي، ألغى اتخاد الشغل التونسي إضرابا في 
أنحاء البالد للعاملني في القطاع العام بعد أن وافقت احلكومة على 

زيادة األجور وعدم بيع شركات حكومية.
وردا على سؤال عن وجهة نظر الصندوق بشأن االتفاق، قال جهاد 
أزعور مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد 
إن دراسة أجراها الصندوق في اآلونة األخيرة ُتظهر أن فاتورة أجور 
القطاع العام التونسي بالفعل من بني األعلى في العالم، بالنظر إلى 

حجم اقتصاد البالد.
وقال أزع��ور في مقابلة هذا األسبوع ”من املهم جدا للحكومة أن 
حتافظ على السيطرة على اإلنفاق اجلاري وأن تبقي السيطرة على 

فاتورة األجور“.
وأضاف ”سيسمح لهم هذا بتحقيق األهداف املالية التي حددوها 
للعام 2019، وسيخفف أيضا الضغط اإلضافي الذي ستفرضه زيادة 

اإلنفاق على دافعي الضرائب“.

رئيس احلكومة التونسية 

أصول بنك اليابان تتجاوز 
الناجت اإلجمالي لالقتصاد

أظهرت بيانات لبنك اليابان املركزي ام��س  الثالثاء أن األصول 
اإلجمالية للبنك زادت إلى 553.6 تريليون ين )4.87 تريليون دوالر( 

متجاوزة للمرة األولى الناجت احمللي اإلجمالي للبالد.
كانت البيانات احلكومية أظهرت في وقت سابق من العام احلالي 
بلوغ الناجت احمللي اإلجمالي لليابان في ربع السنة بني ابريل نيسان 
ويونيو حزيران 552.8 تريليون ين على أساس سنوي. وتصدر 

تقديرات ربع يوليو متوز إلى سبتمبر أيلول يوم األربعاء.

رجل مير بجوار بنك اليابان 

روسيا وسنغافورة تبرمان حزمة من الصفقات التجارية 
من املنتظر أن تبرم روسيا وسنغافورة امس  الثالثاء في 
ختام قمة البلدين حزمة من االتفاقات والصفقات التجارية، 
تشمل مختلف املجاالت أبرزها البتروكيميائيات والتقنيات 
املتطورة. وأفاد الصندوق الروسي لالستثمارات املباشرة 
بأنه من املقرر توقيع اتفاقات الستثمارات مشتركة بقيمة 
1.1 مليار دوالر في مجاالت البتروكيميائيات والطب 
النووي والتقنيات املتطورة، إضافة لدعم شركات روسية 

ابتكارية تنشط في أسواق جنوب شرق آسيا.
وي��أت��ي اجتماع القمة ب��ني روس��ي��ا وسنغافورة على 
هامش زيارة رسمية للرئيس الروسي فالدميير بوتني إلى 
سنغافورة تستغرق ثالثة أيام للمشاركة في قمة “روسيا 
آسيان”، وهي منظمة اقتصادية وسياسية تضم 10 دول 

في جنوب شرق آسيا.
وفي إطار االجتماع سيبحث الرئيس بوتني مع رئيس 

وزراء سنغافورة لي شيان لون، العالقات الثنائية وآفاق 
تطوير العالقات ب��ني البلدين وامل��ش��اري��ع االقتصادية 
والتجارية الواعدة. وعن العالقات التجارية بني روسيا 
وسنغافورة، أشاد الكرملني بالعالقات الثنائية وقال إنها 
ذات طابع بناء، مشيرا إلى قفزة كبيرة في حجم التبادل 
التجاري بني البلدين في 2017، حيث صعدت التجارة 

بنسبة %94 مقارنة ب�2016 لتصل إلى 4.4 مليار دوالر.

أسعار الذهب ترتفع 
من أقل مستوى في 
أكثر من شهر بفعل 

اقتناص الصفقات
ارت��ف��ع��ت أس��ع��ار ال��ذه��ب امس  
الثالثاء مع اجتاه املستثمرين إلى 
اقتناص الصفقات بعد انخفاض 
املعدن النفيس إلى أدنى مستوياته 
في أكثر من شهر حتت وطأة دوالر 

قوي.
وف��ي الساعة 0746 بتوقيت 
جرينتش ك���ان ال��س��ع��ر ال��ف��وري 
للذهب مرتفعا 0.2 باملئة إلى 
ل��ألوق��ي��ة  دوالر   1202.57
)األونصة(. وانخفضت األسعار 
إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أكتوبر 
تشرين األول عند 1199.72 دوالر 

في وقت سابق من اجللسة.
واس���ت���ق���رت ع���ق���ود ال���ذه���ب 
األمريكية اآلج��ل��ة عند 1203.8 

دوالر لألوقية.
وق�����ال رون���ال���د ل����وجن كبير 
املتعاملني لدى لي تشيوجن لتداول 
الذهب في هوجن كوجن ”لم نر هذا 
املستوى منذ فترة، لذا نشهد بعض 
الشراء. ”لكن، الدوالر القوي وضع 

سقفا على السوق“.
ي��ح��وم م��ؤش��ر ال����دوالر، ال��ذي 
يقيس قوة العملة األمريكية مقابل 
س��ل��ة م��ن س��ت ع��م��الت رئيسية، 
قرب أعلى مستوياته في 16 شهرا 

97.69 املسجل يوم االثنني.
وارت��ف��ع��ت الفضة 0.6 باملئة 
في املعامالت الفورية إلى 14.04 
دوالر لألوقية بعد أن المست أقل 
سعر ف��ي أك��ث��ر م��ن شهرين عند 
13.95 دوالر في وقت سابق من 
اجللسة. وزاد البالديوم 0.8 باملئة 
إلى 1104.70 دوالر لألوقية في 
حني ارتفع البالتني 0.6 باملئة إلى 

845.60 دوالر لألوقية.

امللكية األردنية توقف عمل شركة 
طيران تابعة الرتفاع التكاليف

شعار اخلطوط اجلوية امللكية 


