
أعلنت املفوضية األوروب���ي���ة أنهاء 
استعداداتها في حال خروج بريطانيا من 
االحتاد من دون اتفاق، وهو احتمال يبدو 

»مرّجحاً أكثر فأكثر« في 12 أبريل املقبل.
ويأتي ه��ذا اإلع��ان في خضّم أسبوع 
ح��اس��م ب��ال��ن��س��ب��ة ل��رئ��ي��س��ة ال�����وزراء 
البريطانية تيريزا ماي، بعد حتديد جدول 
زمني جديد لبريكست. وينّص هذا اجلدول 
على إرج���اء موعد خ��روج بريطانيا من 
االحتاد الذي كان في األصل في 29 مارس، 

إلى 12 أبريل.
وافادت املفوضية األوروبية في بيان، 
»مب��ا أن��ه م��ن احملتمل أن ت��ت��رك اململكة 
املتحدة االحت��اد األوروب���ي ب��دون اتفاق 
في 12 أبريل، فإنها أكملت استعداداتها 

لبريكست بدون اتفاق«.
وأضافت املفوضية »رغم أن سيناريو 
)اخل��روج( من دون اتفاق ليس مرغوباً 

فيه، إال أن االحتاد األوروبي مستعد«.
وذّك�����رت امل��ف��وض��ي��ة ب��أن��ه ف��ي حالة 
بريكست م��ن دون ات��ف��اق، ف��إن اململكة 
املتحدة »ستصبح دول��ة أخ��رى« وبأنه 
لن يكون هناك فترة انتقالية، كما كان 
مقرراً في االتفاق الذي توصلت إليه ماي 
مع ال��دول األوروب��ي��ة ال�27 لكن البرملان 

البريطاني رفضه مرتني.
واع��ت��ب��رت ان »ذل��ك سيخلق بالطبع 

اضطرابات كبيرة للمواطنني والشركات«.
وحّذرت من أن »املواطنني البريطانيني 

لن يعودوا مواطني االحت��اد األوروب��ي« 
و«سيخضعون لعمليات تفتيش إضافية 

عندما يعبرون حدود االحتاد األوروبي«.
وأش��ارت إلى أن إع��ادة نقاط التفتيش 
اجلمركية والصحية والتحقق من احترام 
معايير االحتاد األوروب��ي، »قد يؤدي إلى 

تأخير كبير على احلدود«.
وبشأن موضوع احل��دود اإليرلندية 
املثير للجدل، ق��ال م��س��ؤول أوروب���ي إن 

املفوضية »تعمل بشكل وثيق« مع دبلن 
حملاولة إج��راء عمليات التفتيش »بعيداً 
عن احل��دود إذا كان ذلك ممكناً«، في حال 

اخلروج من دون اتفاق.
وت��ه��دف شبكة األم����ان )ب��اك��س��ت��وب 
باالنكليزية( التي ينّص عليها االتفاق، إلى 
جتّنب إع��ادة فعلية للحدود بني مقاطعة 
إيرلندا التابعة للمملكة املتحدة وجمهورية 
إيرلندا العضو في االحتاد األوروب��ي، من 

اجل عدم تقويض اتفاقات سام 1998.
واع��ت��ب��رت امل��ف��وض��ي��ة أن ال��ت��داب��ي��ر 
التحضيرية املتخذة في حال االنفصال 
املفاجئ »لن تتمكن من تخفيف تداعيات 
غياب االتفاق«. وذّكرت بأن هذه التدابير 
متعلقة خصوصاً بالقطاعات احلساسة 
مثل صيد األس��م��اك واخل��دم��ات املالية 

والنقل اجلوي.
وينّص ترتيب املعاملة باملثل بشأن 
ال��ت��أش��ي��رات، وه��و قيد االع��ت��م��اد، على 
إمكانية سفر املواطنني البريطانيني من 
دون تأشيرة ضمن االحت���اد األوروب���ي 
ش��رط أن متنح لندن »نظاًما للمعاملة 

باملثل وغير متييزي« ملواطني االحتاد.
ومي��ك��ن ت��وج��ي��ه األس��ئ��ل��ة املتعلقة 
باالنفصال املفاجئ عبر خّط ساخن إلى 

فريق متخصص في بريكست.
ون��اق��ش��ت م���اي ص��ب��اح االث��ن��ني مع 
حكومتها استراتيجيتها بشأن بريكست، 
ف��ي مستهّل أس��ب��وع ق��د يشهد سيطرة 
البرملان على عملية خروج اململكة املتحدة 
من االحتاد األوروبي، في مواجهة رئيسة 

وزراء في مأزق.
وواف��ق االحت��اد األوروب���ي خ��ال قمة 
ُعقدت في بروكسل اخلميس واجلمعة، 
على إرج��اء موعد بريكست إلى 22 مايو 
في حال متّت املوافقة على االتفاق وإلى 
12 أبريل في حال رفض االتفاق للمرة 

الثالثة.

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي 
أمس الثاثاء إن التوترات التجارية بني 
الواليات املتحدة والصني تثير قدرا هائا 
من الضبابية االقتصادية ورمب��ا تقلص 
النمو االقتصادي آلسيا مبقدار نصف نقطة 

مئوية.
ج��اءت تصريحات تشانغ ت��او، نائب 
املدير العام لصندوق النقد، خال منتدى 

بواو لاقتصاد اآلسيوي.
من جهته أكد رئيس ال��وزراء الصيني 
لي كه تشيانغ على تعهد بكني مبزيد من 
االنفتاح على االستثمار األجنبي خال 
لقائه م��ع مسؤولني تنفيذيني بشركات 
عاملية وسعى لطمأنتهم على أن حقوق 

الشركات األجنبية ستكون مصونة.
وأبلغ لي املسؤولني التنفيذيني على 
ه��ام��ش منتدى تنمية ال��ص��ني أن ب��اده 
ملتزمة بتوفير بيئة عمل أكثر انفتاحا 
وش��ف��اف��ي��ة للمستثمرين وال��ش��رك��ات 
األجنبية، بجانب ضمانات حلماية حقوق 

امللكية الفكرية وعدم نقل التقنيات جبرا.
وأفاد بيان ُنشر على املوقع اإللكتروني 
للحكومة أن كبار املسؤولني التنفيذيني من 
داميلر وآي.ب��ي.إم وبي.إم.دبليو وفايزر 
وريو تينتو التقوا مع لي في اليوم اخلتامي 

للمنتدى.
وأج����اب رئ��ي��س ال�����وزراء أي��ض��ا على 
تساؤالت عن العاقات التجارية األمريكية 
الصينية، لكن البيان لم يوضح مزيدا من 

التفاصيل.

وق���ال وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة ال��ص��ي��ن��ي إن 
احلكومة ستقلص التدخل املباشر في 
ال��ق��ط��اع الصناعي الضخم ب��ال��ب��اد في 
مسعى لتهدئة املخاوف حيال سياستها 

الصناعية.
لكن الصني لم توقف خطة طويلة األجل 
لتعزيز قوتها الصناعية في القطاعات ذات 

القيمة العالية.
وق����ال ل��ي ل��ل��م��س��ؤول��ني التنفيذيني 
العامليني ”تشجع الصني تطوير التقنيات 
والصناعات اجلديدة خللق مجال لابتكار 

والتطوير“.
وق��ال لي إن الصني لن تسمح ”بوأد“ 

االبتكار.
وسعى رئيس ال���وزراء أيضا لطمأنة 
املسؤولني التنفيذيني بأن الصني ستكون 
قادرة على مقاومة الضغط على اقتصادها.

وقال إن الصني ستبقي على االقتصاد 
في منو داخل نطاق معقول.

وتستهدف احلكومة منوا اقتصاديا بني 
ستة و6.5 باملئة هذا العام. وشهد 2018 
منوا فاترا عند 6.6 باملئة، هو األدن��ى في 

28 عاما.
من ناحيته ق��ال بيل وينترز الرئيس 
التنفيذي لبنك س��ت��ان��درد ت��ش��ارت��رد إن 
املخاوف حيال تباطؤ منو الصني وتأثير 

التوترات التجارية الصينية األمريكية 
”تنحسر بعض الشيء“.

وق���ال وي��ن��ت��رز خ��ال م��ؤمت��ر كريدي 
سويس لاستثمار اآلس��ي��وي في هوجن 
ك���وجن ي���وم ال��ث��اث��اء ”الصني ات��خ��ذت 
إج�����راءات م��ت��واض��ع��ة إلع����ادة تنشيط 

االقتصاد“.
وقال ”نشعر بالرضا حيال الصني“.

وتسببت احلرب التجارية الدائرة منذ 
ثمانية أشهر بني أكبر اقتصادين في العالم 
في زيادة التكاليف وعكرت صفو األسواق 
املالية وقلصت صادرات الواليات املتحدة 

الزراعية وأربكت ساسل إمداد املصانع.
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قال أمني الناصر الرئيس التنفيذي ألرامكو 
السعودية أمس  الثاثاء إن الشركة، أكبر منتج 
للنفط ف��ي ال��ع��ال��م، ستبني نشاط غ��از عامليا 
وحتول مزيدا من النفط اخلام إلى كيماويات في 

مسعى لتقليص بصمتها الكربونية.
وبحسب نسخة م��ن كلمته خ��ال مناسبة 
للقطاع في بكني، قال الناصر إن أرامكو تبني 
”جسرا للطاقة“ بني اململكة والصني لتلبية 
الطلب املتزايد ملستهلكي الطاقة في آسيا فضا 

عن الكيماويات والغاز الطبيعي املسال.
وقال ”ينبغي أن نساعد األطراف ذات الصلة 
بأعمالنا - مبا في ذل��ك هنا في الصني وآسيا 
ع��م��وم��ا- ون���درك أن النفط وال��غ��از سيظان 

حيويني للطاقة عامليا لعقود مقبلة“.
وتابع ”يجب ان نطمئنهم إل��ى أن��ه في ظل 
استثماراتنا اخلاصة طويلة األمد بوسعهم ان 
يستمروا في االعتماد على ح��زام األم��ان الذي 

وفرناه لهم دائما“.
وفي نوفمبر ، قال الناصر إن استراتيجية 
أرامكو للتوسع في الغاز حتتاج استثمارات 150 
مليار دوالر على مدى العقد املقبل مع تخطيط 
الشركة لزيادة اإلنتاج وأن تصبح مصدرا للغاز 

الحقا.
وتواصل الشركة اململوكة للدولة برنامج 
التنقيب ع��ن ال��غ��از التقليدي وغير التقليدي 
وإن��ت��اج��ه لتغذية الصناعات سريعة النمو 
وحترير املزيد من اخلام للتصدير أو لتحويله 

إلى كيماويات.
وقال الناصر إن البصمة الكربونية للسعودية 
بني األقل على مستوى العالم وإن لديها أقل كثافة 
للغازات املسببة لاحتباس احلراري بني موردي 

اخلام للصني.
وأرامكو مستثمر رئيسي في قطاع الطاقة في 
الصني. وفي فبراير وقعت اتفاقا مع مجموعة 
نورينكو الصينية للصناعات العسكرية 
إلقامة مجمع تكرير وبتروكيماويات بعشرة 
مليارات دوالر وآخر لشراء حصة في تشجيانغ 

للبتروكيماويات.
وكانت السعودية أكبر م��ورد للخام للصني 
في فبراير حسبما أظهرت بيانات اإلدارة العامة 
للجمارك في الصني لتستعيد الصدارة من روسيا 

بعد أن جاءت في املركز الثاني في يناير.

»أرامكو« السعودية تبني نشاط غاز 
عامليًا لتقليص البصمة الكربونية

الصني : نتعهد مبزيد من االنفتاح لالستثمار األجنبي

صندوق النقد: توترات التجارة قد تقلص منو آسيا نصف نقطة مئوية

أمني الناصر

انتعش املؤشر نيكي الياباني من أدنى مستوياته 
في خمسة أسابيع ليغلق على مكاسب قوية أمس 
ال��ث��اث��اء م��ع صعود األس��ه��م املرتبطة ب��ال��دورة 
االقتصادية بفعل عمليات تغطية للمراكز املدينة 
عقب انخفاضها السابق جراء املخاوف من تباطؤ 

حاد لاقتصاد العاملي.
وم��ع ُق��رب نهاية السنة املالية في 31 مارس 
ملعظم الشركات اليابانية املدرجة، تدعمت السوق 
أيضا مبشتريات املستثمرين في األسهم قبيل بدء 

تداولها دون احلق في توزيعات األرباح.
وأغلق نيكي مرتفعا 2.15 باملئة عند 21428.39 
نقطة، بعد أن شهد املؤشر القياسي أكبر انخفاض 

له منذ أواخر ديسمبر.
وق��ال محللون إن حتاشي املخاطرة انحسر 
بعض الشيء بعد توقف تراجع األسهم األمريكية ، 

لكن املخاوف من ركود أمريكي مستمرة.
وان��ت��ع��ش��ت أس��ه��م امل��ص��دري��ن، ح��ي��ث صعد 
باناسونيك 4.1 باملئة وياسكاوا إلكتريك 2.4 

باملئة وأدفانتست كورب 1.9 باملئة.

وتقدم سهم نينتندو 4.8 باملئة بعد أن أفادت 
صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة تعتزم 
إطاق نسختني جديدتني من جهاز األلعاب سويتش 
في وقت مبكر ورمبا خال الصيف القادم، وذلك نقا 

عن مصادر مطلعة.
وزاد املؤشر توبكس األوسع نطاقا 2.57 باملئة 
إلى 1617.94 نقطة، مع صعود جميع قطاعاته 

الفرعية الثاثة والثاثني.
وختم املؤشر ستاندرد اند ب��ورز 500 جلسة 
معامات متقلبة على انخفاض طفيف مع استمرار 
بواعث القلق من تباطؤ في االقتصاد العاملي في 
حني انخفضت أسهم أبل بعد أن كشفت الشركة عن 

خدمتها لبث املقاطع املصورة.
وارت��ف��ع املؤشر داو جونز الصناعي 14.51 
نقطة مبا يعادل 0.06 باملئة ليصل إلى 25516.83 
نقطة، ونزل ستاندرد آند بورز 2.35 نقطة أو 0.08 
باملئة إلى 2798.36 نقطة، وهبط املؤشر ناسداك 
املجمع 5.13 نقطة أو 0.07 باملئة إلى 7637.54 

نقطة.

تغطية املراكز والشراء قبل انقضاء التوزيعات يرفعان »نيكي«

املخاوف االقتصادية تضغط
 على األسهم األميركية

اعتبرت ان ذلك سيخلق بالطبع اضطرابات كبيرة للشركات

بروكسل: مستعدون ملواجهة احتمال »بريكست« بدون اتفاق

النفط يصعد وسط استمرار تخفيضات 
املعروض لكن مخاوف الركود تكبحه

ارتفعت أسعار النفط أمس  الثاثاء، مدفوعة 
بتخفيضات امل��ع��روض ال��ت��ي ت��ق��وده��ا أوب��ك 
والعقوبات األمريكية على إيران وفنزويا، لكن 
املخاوف من ركود محتمل حالت دون مزيد من 

املكاسب لألسواق.
وفي الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، كانت 
العقود اآلجلة خل��ام برنت عند 67.48 دوالر 
للبرميل، مرتفعة 27 سنتا مبا يعادل 0.4 باملئة 

عن أحدث إغاق لها.
وسجلت عقود اخلام األمريكي غرب تكساس 

الوسيط 59.35 دوالر للبرميل، بزيادة 53 سنتا 
أو 0.9 باملئة عن التسوية السابقة.

تستمد أسعار النفط دعما منذ بداية 2019 
بفعل جهود منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوب��ك( وحلفائها مثل روسيا، الذين تعهدوا 
بحجب ن��ح��و 1.2 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا من 

املعروض هذا العام لرفع األسواق.
وق��ال��ت ترافيجورا لتجارة السلع األولية 
إنها تتوقع أن يدور برنت بني 66 و67 دوالرا 

للبرميل، أو أعلى قليا، لبقية السنة.

األميركي  االقتصاد  مخاوف 
حت����ف����ز م����ش����ت����ري����ات ال����ذه����ب 

وتدفع الدوالر للهبوط
ارتفع الذهب ، مع إقبال املستثمرين على أصول املاذ اآلمن نتيجة 
مخاوف حيال ركود محتمل في الواليات املتحدة دفع الدوالر إلى الهبوط 

وزاد من قتامة صورة النمو العاملي.
وبحسب »رويترز«، فإنه بحلول الساعة 12:59 بتوقيت جرينتش، 
ك��ان سعر الذهب في املعامات الفورية مرتفعا 0.5 في املائة عند 
1319.01 دوالر لألوقية )األونصة(، وسجل املعدن األصفر األسبوع 

املاضي ثالث مكسب أسبوعي على التوالي وارتفع نحو 1 في املائة.
وزادت عقود الذهب األمريكية اآلجلة 0.5 في املائة إلى 1319 دوالرا 

لألوقية.
وارتفع الذهب أكثر من 13 في املائة منذ أن المس أقل مستوى في أكثر 
من عام ونصف العام في )أغسطس( املاضي مدفوعا بصفة أساسية 
بتبني مجلس االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي األمريكي( لهجة 

متيل إلى التيسير النقدي وقلق إزاء النمو العاملي.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى، تراجع الباديوم 0.3 في املائة إلى 

1559.25 دوالر لألوقية.
وزادت الفضة 0.8 في املائة إلى 15.53 دوالر، كما ارتفع الباتني 

0.3 في املائة إلى 846.50 دوالر لألوقية.
ويقبع الني قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدوالر أمس، 
في الوقت الذي تسببت فيه مخاوف بشأن ركود اقتصادي، غذاها أداء 
أدوات اخلزانة األمريكية، في التأثير سلبا على الطلب على األصول 
ذات العوائد املرتفعة واملعتمدة على النمو ودفعت املستثمرين صوب 

الوجهات »اآلمنة«.
واالهتمام مركز حاليا على وضع النمو العاملي بعد أن تخلى مجلس 
االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي األمريكي( عن زي��ادة أسعار 
الفائدة، وبيانات صينية ضعيفة، وخطر خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي دون اتفاق، ما سيؤثر سلبا في اقتصادي بريطانيا واالحتاد 

األوروبي.
وارتفع الني إلى 109.70 مقابل الدوالر لكنه تراجع قليا بعد ذلك.

واستقر اليورو مقابل ال��دوالر عند 1.13080 دوالر، متضررا من 
بيانات سلبية ملؤشر مديري املشتريات في قطاع الصناعة صادرة يوم 

اجلمعة املاضي.
وارتفعت العملة املوحدة إلى 1.14485 دوالر األسبوع املاضي 
بعد اجتماع املركزي األمريكي وآمال أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ في 
التحسن. وخسر اجلنيه االسترليني نحو 0.2 في املائة مقابل الدوالر 
واليورو في بداية أسبوع قد يقرر مصير االنسحاب البريطاني من 
االحتاد األوروبي في الوقت الذي من املتوقع فيه أن يسعى البرملان إلى 

انتزاع السيطرة على العملية من رئيسة الوزراء.

لي كه تشيانغ بيل وينترز  تشانغ تاو 

ت���ن���ح���س���ر ي�����ة  ر ل�����ت�����ج�����ا ا ب  حل�����������ر ا و ب�����ك�����ني  من������و  ط�����ؤ  ت�����ب�����ا ف  و م������خ������ا  : ز ي������ن������ت������ر و

زيادة الطلب العاملي على الطاقة 
2018 بأسرع وتيرة في 

ذكرت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العاملي 
على الطاقة في 2018 زاد بأسرع وتيرة خال 

العقد احلالي.
وق��ال��ت الوكالة ومقرها ب��اري��س ف��ي تقرير 
أص��درت��ه أم��س  الثاثاء إن الطلب زاد بنسبة 
%2.3 وجاء مدفوعا ب� »قوة االقتصاد العاملي 
وقوة الطلب على وسائل التدفئة والتبريد في 

بعض املناطق«.
وأضافت أنه نتيجة لذلك، ارتفعت االنبعاثات 
الكربونية ذات الصلة بالطاقة بنسبة %1.7 في 
العام. وجاء ثلث تلك الزيادة من استخدام الفحم 
في توليد الطاقة، خاصة من محطات الطاقة 

األحدث في آسيا.
ويعتبر ثاني أكسيد الكربون مسؤواًل إلى 
حد كبير عن تغير املناخ وظ��اه��رة االحتباس 

احلراري.
وفي مؤمتر املناخ الذي عقدته األمم املتحدة في 

باريس في عام 2016 ، وافقت حوالي 190 دولة، 
مبا في ذلك الواليات املتحدة، على هدف احلد من 
ظاهرة االحتباس احلراري إلى 1.5 درجة مئوية 
حيث وضعت ع��دة دول أهدافا وطنية خلفض 

االنبعاثات.
ورغ��م ارتفاع الطلب على الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح في عام 2018 - حيث ارتفعت 
الطاقة الشمسية وحدها بنسبة %31 - لم يكن 
اإلنتاج مرتفعا مبا يكفي لتلبية الطلب املتزايد، 

حسب التقرير.
وزاد الطلب على الغاز الطبيعي، وخاصة من 
الصني والواليات املتحدة، بشكل أكبر من غيره، 
ليشكل %45 من الزيادة في استهاك الطاقة في 

عام 2018 .
وأش��ار التقرير أيضا إلى زي��ادة الطلب على 
الطاقة ال��ن��ووي��ة بنسبة %3.3 ، ليصل إلى 

مستويات ما قبل كارثة فوكوشيما في اليابان.


