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قال رئيس ال��وزراء الصيني لي كه تشيانغ 
امس  األربعاء إن اإلج��راءات التجارية أحادية 
اجلانب لن حتل أي مشكالت وإن��ه يجب دعم 

التعددية.
وأضاف لي في املنتدى االقتصادي العاملي في 
تياجنني بالصني إنه ال ميكن وقف اجتاه العوملة 
رغم وجود عيوب في هذا املسار وأنه يجب أيضا 

احلفاظ على املبادئ األساسية للتجارة احلرة.
واش���ت���دت احل���رب ال��ت��ج��اري��ة ب��ني الصني 
والواليات املتحدة يوم الثالثاء بعدما أضافت 
بكني منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دوالر إلى 
قائمتها للرسوم اجلمركية ردا على الرسوم التي 
أعلنها الرئيس األمريكي دونالد ترامب على سلع 

صينية بقيمة 200 مليار دوالر.
وت��ب��ادل ف��رض ال��رس��وم ب��ني اجلانبني هو 
أحدث تصعيد في النزاع التجاري املتفاقم بني 

أكبر اقتصادين في العالم.
وقالت وسائل إع��الم رسمية في الصني إن 
بكني ال تخشى ”اإلجراءات املتشددة“ التي 
تتخذها الواليات املتحدة في احلرب التجارية 
بني البلدين وس��وف تستغل الفرصة إلحالل 
ال���واردات وتعزيز اإلنتاج احمللي والتعجيل 

بتطوير منتجات التكنولوجيا الفائقة.
ونشرت صحيفة الشعب اليومية الناطقة 
بلسان احلزب الشيوعي احلاكم هذه التعليقات 
ف��ي مقال على الصفحة األول���ى ف��ي نسختها 

العاملية يوم األربعاء.
وتصاعدت احل��رب التجارية بني البلدين 
يوم الثالثاء بعدما أضافت بكني سلعا أمريكية 
بقيمة 60 مليار دوالر إل��ى قائمة املنتجات 
املستهدفة ب��رس��وم جمركية ردا على خطط 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم 
جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار 
دوالر. وقالت الصحيفة ”ما يجب أن تفعله 

الصني فعال للتعامل مع احلرب التجارية هو أن 
تركز على إنتاج ما لديها بشكل جيد“.

أضافت أن الصني ”ال تخشى أن تزيد أسعار 
السلع األول��ي��ة محليا زي���ادة كبيرة بسبب 
اإلج���راءات التجارية امل��ض��ادة التي تأتي ردا 
على ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، ب��ل إنها ستستغلها 
كفرصة إلحالل الواردات وتعزيز اإلنتاج احمللي 
وتطوير صناعات حتويلية متطورة للتصدير“.

وق��ال��ت صحيفة ج��ل��وب��ال ت��امي��ز التابعة 
للشعب اليومية إن احل��رب التجارية فرصة 

الكتساب املزيد من االعتراف بأسواقها املالية، 
وإنها قد تفتح سوقها ألسهم الفئة األولى أمام 

إدراج املزيد من الشركات الغربية.
وفرضت الواليات املتحدة إلى اآلن رسوما 
جمركية على منتجات صينية قيمتها 50 مليار 
دوالر للضغط على الصني لكي جتري تعديالت 
كبيرة على سياساتها ذات الصلة بالتجارة 
ونقل التكنولوجيا ودعم صناعات التكنولوجيا 

الفائقة.
ويبدأ تطبيق الرسوم اجلديدة اعتبارا من 24 

سبتمبر أيلول، وستزيد نسبتها إلى 25 باملئة 
بحلول نهاية عام 2018.

وردت بكني ب��امل��ث��ل، لكن بعض احملللني 
ورج��ال األعمال األمريكيني يشعرون بقلق من 
أنها قد تلجأ إلجراءات أخرى مثل الضغط على 

الشركات األمريكية العاملة في الصني.
وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية في 
مقالها االفتتاحي  امس  األربعاء إن التكتيكات 

األمريكية لن جتدي نفعا.
وعلقت على هذا قائلة إن ”الصني جنحت دوما 

في إيجاد احللول املناسبة إلعادة اقتصادها إلى 
مساره... النزاع التجاري لن يجبر الصني على 
الرضوخ للضغط األمريكي، بل إنها ستواجه 
تلك التحديات بشكل مباشر وستجد احللول 
الصحيحة وتخرج أق��وى، في ظل ما تتمتع به 

من مرونة اقتصادية“.
واستقر الدوالر عند أعلى مستوى في شهرين 
مقابل ال��ني الياباني بينما صعدت العمالت 
املرتبطة بتجارة السلع األولية امس  األربعاء 
ف��ي ظ��ل ح��ال��ة م��ن االرت���ي���اح، إال أن ال��رس��وم 

اجلمركية التي أعلنتها الصني والواليات املتحدة 
ليست بالقسوة التي كانت تتوقعها السوق.

وزادت الشهية للمخاطرة ف��ي األس���واق. 
وارت��ف��ع��ت عمالت األس���واق الناشئة بقيادة 
الروبية الهندية بعد أن قالت الصني إنها لن ترد 

بخفض تنافسي في قيمة العملة.
وق��ال ري��ت��ش��ارد فالكينهال محلل أس��واق 
العمالت لدى اس.إي.بي في ستوكهولم ”السبب 
الرئيس لعدم قفز الدوالر بعد أحدث إجراءات هو 
أن هذا كان متوقعا على نطاق واسع وأن احلجم 
النهائي للرسوم في نطاق خمسة إلى عشرة 

باملئة وهو أقل مما كانت تخشاه السوق“.
وانزلقت الصني والواليات املتحدة أكثر في 
احلرب التجارية بعد أن فرض الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب رسوما جمركية على سلع صينية 
بقيمة 200 مليار دوالر. وردت الصني برسوم 

على سلع أمريكية بنحو 60 مليار دوالر.
لكن الرسوم األمريكية اجلديدة حتددت عند 
عشرة باملئة على أن ترتفع إلى 25 باملئة بنهاية 

2018، بدال من أن تبدأ مباشرة عند 25 باملئة.
وارتفع الني مقابل الدوالر إلى أعلى مستوى 
منذ 20 يوليو متوز عند 112.42 ين بعد أن 
أبقى بنك اليابان املركزي أسعار الفائدة دون 
تغيير، وأك��د رغبته ف��ي رف��ع تضخم أسعار 

املستهلكني إلى اثنني باملئة.
وع��ززت العمالت املرتبطة بالسلع األولية 
مكاسبها وارتفع ال��دوالر األسترالي إلى أعلى 
مستوى في أكثر من ثالثة أسابيع عند 0.7255 

دوالر أمريكي.
وبلغ اجلنيه االسترليني مستوى مرتفعا 
عند 1.3175 دوالر، وهو األعلى في نحو ثمانية 
أسابيع، واستقر في أحدث قراءة عند 1.3169 
دوالر. وارت��ف��ع إل��ى أعلى مستوى في سبعة 

أسابيع مقابل اليورو عند 0.8865 استرليني.

تشيانغ : اإلجراءات أحادية اجلانب لن حتل املشكالت

الصني ستستغل احلرب التجارية مع أميركا إلحالل الواردات

توتال تبيع خام مربان إلى شل بعالوة أعلى

1.1باملئة في أغسطس ارتفاع حجم واردات اخلام اليابانية 
ق��ال��ت وزارة امل��ال��ي��ة اليابانية امس  
األربعاء إن واردات النفط اخلام املَُخلّصة 
جمركيا زادت 1.1 باملئة في أغسطس آب 

مقارنة مع نفس الشهر من العام املاضي.
وأظهرت البيانات األولية أن اليابان، 
راب����ع أك��ب��ر م��ش��ت��ر ل��ل��خ��ام ف��ي ال��ع��ال��م، 
استوردت 3.38 مليون برميل يوميا من 

النفط اخلام الشهر املاضي.
وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز 
الطبيعي املسال 7.575 مليون طن الشهر 
امل��اض��ي ب��زي��ادة 4.4 باملئة على أس��اس 
سنوي. وبحسب األرق���ام، منت واردات 
ال��ف��ح��م احل����راري امل��س��ت��خ��دم ف��ي توليد 
الكهرباء 11.3 باملئة في أغسطس آب إلى 

11.246 مليون طن.
وقال حمدي عبد العزيز املتحدث باسم 
وزارة البترول املصرية لرويترز إن الوزير 
ط��ارق املال وقع ام��س  األربعاء اتفاقا مع 
قبرص لنقل غ��از حقل أف��رودي��ت ملصانع 

اإلسالة في مصر إلعادة تصديره.
وي��أت��ي االت��ف��اق ف��ي إط��ار سعي مصر 

للتحول إل��ى م��رك��ز إقليمي للطاقة في 
املنطقة، وتقدر احتياطيات حقل أفروديت 
القبرصي من الغاز مبا يترواح بني 3.6 

تريليون وستة تريليونات قدم مكعبة.
وأضاف عبد العزيز لرويترز في رسالة 
نصية ”االتفاق ميثل إط��ارا عاما إلنشاء 

خط غاز بحري مباشر بني البلدين“.
وقال املال في مايو أيار إن تكلفة مد خط 
األنابيب لنقل الغاز من قبرص إلى مصر 

ستتراوح بني 800 مليون ومليار دوالر.
وقالت مصادر جتارية إن شركة النفط 
الفرنسية العمالقة توتال باعت شحنة من 
خام مربان لشهر نوفمبر تشرين الثاني 
إلى شل مبا يزيد 50 سنتا للبرميل فوق 
سعر البيع الرسمي  امس  األربعاء وذلك 
على أساس تسليم ظهر السفينة )فوب( 

من اإلمارات العربية املتحدة.
وت��زي��د ال��ع��الوة خمسة سنتات فوق 
امل��س��ت��وى ال���ذي ب��اع��ت ب��ه ت��وت��ال أرب��ع 

شحنات إلى فيتول يوم الثالثاء.
وقالت املصادر إن توتال عرضت لليوم 

الثاني خ��ام م��رب��ان للتحميل م��ن موقع 
تخزين النفط ياجنبو في هاينان بجنوب 

الصني.
ك���ان ال��ع��رض مل��ا ي��ص��ل إل���ى مليوني 

برميل من خ��ام مربان للتحميل بني 15 
أكتوبر تشرين األول و15 نوفمبر تشرين 
الثاني من ياجنبو بسعر أولي 1.20 دوالر 
للبرميل فوق سعر البيع الرسمي ملربان 

في شحنات نوفمبر تشرين الثاني.
وقلصت ت��وت��ال ال��ع��رض إل��ى ع��الوة 
قدرها دوالر واحد عند غلق السوق لكنها 

لم تنجح في بيع الكمية.

طارق املال

لي كه تشيانغ

قطر تعني منصور آل محمود رئيسا 
تنفيذيا لصندوقها السيادي

قالت وكالة األنباء القطرية  امس األربعاء إن قطر عينت منصور 
إبراهيم آل محمود رئيسا تنفيذيا لصندوق الثروة السيادي جهاز قطر 

لالستثمار.
ونقلت الوكالة الرسمية عن أمر أميري أنه تقرر تعيني الرئيس 
التنفيذي السابق للجهاز الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني 

وزيرا للدولة.

استقالة الرئيس التنفيذي
لبنك دانسكه بسبب فضيحة 

غسل أموال
استقال توماس بورجن الرئيس التنفيذي لبنك دانسكه امس  
األربعاء بسبب فضيحة غسل أموال تشمل 200 مليار يورو )234 
مليار دوالر( م��رت عبر ف��رع البنك في إستونيا بني عامي 2007 

و2015 معظمها كان مثيرا للريبة.
وق��ال بورجن في بيان ”من الواضح أن بنك دانسكه فشل في 
االضطالع مبسوؤليته في قضية غسل أموال محتملة في إستونيا. 
أشعر بأسف شديد لذلك“. وقال البنك إن حتقيقه في هذا الشأن خلص 
إلى أن بورجن ورئيس مجلس اإلدارة أولي أندرسن ومجلس اإلدارة 

”لم ينتهكوا التزاماتهم القانونية جتاه بنك دانسكه“.
وكانت اجلهات التنظيمية والقطاع املالي يترقبون بشدة تقرير 
بنك دانسكه الذي سيكون عالمة فارقة مهمة للبنك الدمنركي، ويأتي 
بعد دعوات من االحتاد األوروبي إلنشاء هيئة مراقبة جديدة تابعة 

للتكتل ملكافحة اجلرائم املالية.
وتراجع سهم البنك خمسة باملئة بعد إع��الن التقرير. وخفض 
البنك أيضا توقعاته لصافي األرب��اح السنوية إلى ما بني 16 و17 
مليار كرونه دمنركية مقارنة مع 18 إلى 20 مليار كرونه في توقعات 

سابقة.

مركزي اإلمارات يخفض النمو 
2.3 باملئة 2018 إلى  املتوقع في 

أف��اد تقرير أص��دره مصرف اإلم��ارات املركزي ام��س  األربعاء أن 
البنك خفض توقعه للنمو االقتصادي هذا العام بعد تباطؤ النمو غير 

النفطي قليال في الربع الثاني من السنة.
وأصبح البنك املركزي يتوقع منو الناجت احمللي اإلجمالي املعدل 
في ضوء التضخم 2.3 باملئة في 2018 بدال من 2.7 باملئة وهو التوقع 

الوارد في تقريره السابق قبل ثالثة أشهر.
ومن��ا القطاع غير النفطي من االقتصاد 3.6 باملئة على أساس 
سنوي في الربع الثاني مقارنة مع 3.8 باملئة معدلة في الربع األول 

وهو ما كان أسرع منو منذ مطلع 2016.
وقال البنك املركزي ”ظل النمو متينا في الربع الثاني من 2018 
على خلفية تعزز أسعار النفط والسياسة املالية الداعمة وقوة 

السياحة واألنشطة ذات الصلة.“
وانكمش اإلنتاج النفطي 1.7 باملئة عنه قبل سنة في الربع الثاني 

بسبب التخفيضات املتفق عليها بني منتجي اخلام في العالم.
ويتوقع البنك املركزي اآلن منو االقتصاد غير النفطي 3.6 باملئة في 
2018 بأكمله وانكماش الناجت احمللي اإلجمالي النفطي 0.5 باملئة؛ 
واتفق منتجو النفط العامليون على زيادة اإلنتاج في النصف الثاني 

من العام احلالي.

أسعار النفط ترتفع وسط 
مخاوف اإلمدادات رغم 

زيادة مخزونات أمريكا

ارتفعت أس��ع��ار النفط ام��س  األرب��ع��اء على ال��رغ��م م��ن زي��ادة 
املخزونات التي فاقت في أثرها املخاوف من أن املنتجني قد ال يكونون 
قادرين على تغطية العجز في اإلمدادات حاملا تدخل عقوبات أمريكية 

على إيران حيز التنفيذ.
وارتفع خام القياس العاملي مزيج برنت 16 سنتا في العقود اآلجلة 
إلى 79.19 دوالر للبرميل بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش 

بعد أن صعدت 1.3 باملئة في اجللسة السابقة.
وزادت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط األمريكي 20 
سنتا، أو ما يعادل 0.29 باملئة، إلى 70.05 دوالر للبرميل بعدما 

قفزت 1.4 باملئة في اليوم السابق.
وارتفعت األسعار يوم الثالثاء وسط تقارير إعالمية حتدثت عن 
أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تشعر باالرتياح إزاء 

ارتفاع األسعار فوق 80 دوالرا للبرميل.
كانت رويترز ذكرت في اخلامس من سبتمبر أيلول أن السعودية 
تريد أن يظل النفط يتحرك في نطاق بني 70 و80 دوالرا للبرميل 
للحفاظ على التوازن بني تعظيم العائد والسيطرة على األسعار حتى 

انتخابات الكوجنرس األمريكي.
وجتتمع منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوب��ك( مع منتجني 
مستقلني، بينهم روسيا أكبر منتج للخام في العالم، في 23 سبتمبر 
أيلول في اجلزائر لبحث كيفية تخصيص الزيادات في اإلنتاج في 
إطار احلصص املقررة، وذلك لتعويض خسارة اإلمدادات القادمة من 

إيران.
وستدخل العقوبات األمريكية على قطاع النفط اإليراني حيز 
التنفيذ في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، على الرغم من أن الكثير 
من املشترين قلصوا بالفعل مشترياتهم، وهو ما أثار تساؤالت حل 

كيفية تغطية النقص.

أسهم أوروبا تصعد ألعلى مستوى في 
أسبوعني بدعم قطاع املواد األساسية

ارت��ف��ع��ت األس��ه��م األوروب���ي���ة إل���ى أعلى 
مستوى في أسبوعني  امس األربعاء وقادت 
شركات املواد األساسية موجة الصعود لكن 
سهمي أديكو للتوظيف وكينجفيشر لتطوير 

املنازل تراجعا بعد نتائج مخيبة للتوقعات.
وبحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش 
زاد امل��ؤش��ر ستوكس 600 األوروب����ي 0.3 
باملئة حيث عززت آمال عودة الواليات املتحدة 
والصني إل��ى طاولة املفاوضات بعد أحدث 

جولة من حرب الرسوم التجارية املعنويات.
وك��ان قطاع امل��واد األساسية األكثر ربحا 
حيث ارتفع مؤشره 1.6 باملئة بعدما صعدت 
أسعار النحاس بقوة حيث قلل املستثمرون 
من أهمية مخاطر تصعيد النزاع التجاري بني 

الواليات املتحدة والصني.
ونزل سهم أديكو أربعة باملئة بعدما قالت 
أكبر شركة توظيف في العالم إنها شهدت 
تباطؤا في النمو في الربع الثالث من العام 
بينما أعلنت كينجفيشر تراجع األرباح نصف 
السنوية 15 باملئة مما دفع سهمها لالنخفاض 

خمسة باملئة.
وعلى العكس من ذلك عززت نتائج قوية 
سهم شافلر األمل��ان��ي��ة مل��ك��ون��ات ال��س��ي��ارات 

ليصعد 5.3 باملئة ويتصدر املؤشر ستوكس 
.600

وحقق قطاع ال��س��ي��ارات املرتبط بحركة 
التجارة أداء قويا أيضا وصعد واحدا باملئة.

وه��وى سهم بنك دانسكه 4.4 باملئة في 
أعقاب استقالة الرئيس التنفيذي وبيان بشأن 
حتقيق ف��ي غسل أم���وال دف��ع البنك خلفض 

توقعاته للعام بأكمله.
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دونالد ترامب

ال��������������دوالر ع����ن����د أع�����ل�����ى س����ع����ر ف������ي ش����ه����ري����ن أم����������ام ال��������ني م������ع ان�����ح�����س�����ار م������خ������اوف احل����������رب ال����ت����ج����اري����ة

م�������ص�������ر ت���������وق���������ع ات��������ف��������اق��������ا م�����������ع ق���������ب���������رص ل������ن������ق������ل غ��������������از ح�������ق�������ل أف��������������رودي��������������ت إلس��������ال��������ت��������ه وإع������������������������ادة ت������ص������دي������ره

شعار توتال

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت

8 أشهر وتوبكس يقفز »نيكي« يبلغ أعلى مستوى في نحو 
عزز املؤشر نيكي الياباني مكاسبه وارتفع إلى 
أعلى مستوى في نحو ثمانية أشهر امس  األربعاء 
وس��ط إقبال من املستثمرين بفضل األداء القوي 
للبورصة األمريكية رغم املخاوف بشأن احلرب 
التجارية ولترتفع أسهم القطاع املالي بعد زيادة 

العائد على السندات األمريكية.
وأغلق املؤشر القياسي مرتفعا 1.1 باملئة إلى 
23672.52 نقطة، وهو أفضل مستوى إغالق منذ 

أواخر يناير كانون الثاني.
ويقول املستثمرون إن هناك عالمة أخرى فارقة 
في األف��ق، حيث يقترب نيكي أكثر فأكثر من بلوغ 
مستوى 24129.34 نقطة ال��ذي سجله في 23 
يناير كانون الثاني. وإذا كسر املؤشر هذا الرقم، 
فسيصبح عند أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين 

الثاني 1991.
وبلغ املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا مستوى 

جديدا، حيث ارتفع 1.5 باملئة مسجال أعلى مستوى 
في أكثر من ثالثة أشهر عند 1785.66 نقطة. وكان 
اإلقبال كثيفا، حيث بلغت قيمة ال��ت��داوالت ثالثة 

تريليونات ين.
وواص��ل��ت أس��ه��م ش��رك��ات ال��ت��أم��ني وال��ب��ن��وك، 
التي تقتنص املنتجات عالية العائد مثل السندات 
األجنبية، موجة صعودها مع ارتفاع عوائد سندات 

اخلزانة األمريكية.

وقفز سهم داي-إيتشي اليف 4.2 باملئة وسومبو 
القابضة 2.3 باملئة وت��ي ان��د دي القابضة 3.5 
باملئة بعد صعود عوائد سندات اخلزانة األمريكية 
القياسية ألج���ل ع��ش��ر س��ن��وات و30 ع��ام��ا إل��ى 

مستويات مرتفعة جديدة في أربعة أشهر.
وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه 
املالية 1.5 باملئة ومجموعة سوميتومو ميتسوي 

املالية 1.7 باملئة.

حفار نفط في تكساس


