
قالت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( 
إن الصني والواليات املتحدة أجرتا ”محادثات 
بناءة“ بشأن التجارة خالل اتصال هاتفي رفيع 

املستوى مت.
وأضافت أن ليو هي نائب رئيس وزراء الصني 
واملمثل التجاري األمريكي روب��رت اليتهايزر 

ووزي��ر اخلزانة ستيفن منوتشن شاركوا في 
االتصال. 

وقالت إن كال من اجلانبني ناقش القضايا 
األساسية للجانب األخ��ر خالل املرحلة األولى 
من اتفاق جت��اري مبدئي واتفقا على استمرار 

احلوار.

حددت أرامكو السعودية نطاقا سعريا إلدراجها مبا 
يقدر تقييم شركة النفط العمالقة بني 1.6 و1.7 تريليون 
دوالر، أي أقل من التريليوني دوالر التي كان ولي العهد 
السعودي يستهدفها سابقا، لكن مبا قد يجعله رغم ذلك 

أكبر طرح عام أولي في العالم.
وقالت أرامكو أمس األحد إنها تعتزم بيع 1.5 باملئة من 
أسهمها، أي نحو ثالثة مليارات سهم، بسعر استرشادي 
بني 30 ري��اال )ثمانية دوالرات( و32 ري��اال، مما يعني 
تقييما للطرح األولي يصل إلى 96 مليار ريال )25.60 

مليار دوالر( عند سقف النطاق السعري املعلن.
وق��د تتفوق أرام��ك��و على احلصيلة القياسية التي 
جمعتها شركة علي بابا الصينية العمالقة للتجارة 
اإللكترونية في طرحها األول��ي ببورصة نيويورك في 

2014 وبلغت 25 مليار دوالر.
وقال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية ال تنوي 

تسويق طرحها العام األولي احمللي في الواليات املتحدة.
كانت أرامكو أفادت في نشرة الطرح الصادرة في وقت 
سابق من الشهر اجلاري أنها ستبيع األسهم وفقا لقاعدة 
تسمح جلهة طرح غير أمريكية بطرق سوق الواليات 
املتحدة. لكن املصدرين قاال إن أرامكو لن تستند لتلك 
القاعدة، مما يعني أنها لن تسوق األسهم في الواليات 

املتحدة. ولم ترد أرامكو حتى اآلن على طلب للتعقيب.
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نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية عن 
وزير التموين املصري علي املصيلحي قوله إن 
احلكومة ستخفض بعض أسعار السلع املدرجة 
على البطاقات التموينية اعتبارا من ديسمبر 

املقبل.
وقال املصيلحي إن سعر زجاجة زيت الطهي 
سيقل إل��ى 8.5 جنيه مصري )0.53 دوالر( 
مقابل 9.5 جنيه، وسيقل سعر السكر إلى 8.5 
جنيه للكيلو ج���رام ب��دال م��ن تسعة جنيهات 
بينما سيخفض سعر األرز إلى ثمانية جنيهات 
للكيلو بدال من تسعة جنيهات، وسينزل الدقيق 
)الطحني( املعبأ إلى 6.5 جنيه بدال من 6.75 

جنيه.
ولم يوضح وزير التموين سببا خلفض تلك 

األسعار.

وأعادت احلكومة 1.8 مليون مواطن للبطاقات 
التموينية في أكتوبر بناء على أمر من الرئيس 

عبد الفتاح السيسي.
وك��ان��ت وزارة التموين ق��د شطبت ه��ؤالء 
املواطنني في وقت سابق هذا العام بعدما بدأت 
مراجعة ملنظومة الدعم إلبعاد من تعتقد أن 
دخولهم مرتفعة بدرجة ال جتعلهم في حاجة 

للحصول على سلع أساسية مدعومة.
وج��اءت إعادتهم للبطاقات التموينية بعد 
احتجاجات صغيرة لكنها نادرة شهدتها القاهرة 

وعدة مدن بالبالد في 20 سبتمبر.
وخرجت تلك االحتجاجات استجابة لدعوات 
للتظاهر ضد مزاعم بالفساد وه��در امل��ال العام 
بحق الرئيس واجليش وه��ي اتهامات ينفيها 

الرئيس.

مصر ستخفض بعض أسعار 
السلع التموينية

املتحدة الواليات  في  األولي  طرحها  تسوق  لن 

1.7 تريليون دوالر طرح »أرامكو« يقّيم الشركة مبا يصل إلى 

شينخوا: اتصال هاتفي »بناء« 
بني أميركا والصني بشأن التجارة

تناقش  التجارة«  »منظمة 
ت��داب��ي��ر ال������دول ف���ي م��ج��ال 

أمن الفضاء اإللكتروني

كررت اليابان والواليات املتحدة اإلع��راب عن 
قلقهما إزاء تدابير أمن الفضاء اإللكتروني املتخذة 
من قبل فيتنام والصني، محذرتني من تأثيرها 
احملتمل التقييدي في املؤسسات األجنبية وعدم 
اتساقها مع االلتزامات التي ينص عليها االتفاق 
العام للتجارة في اخل��دم��ات. وتلقت الدولتان 
تأييدا من أستراليا وكندا واالحت��اد األوروب��ي 

ونيوزيلندا وتايبيه.
ق��ال ه���ؤالء األع��ض��اء، خ��الل جلسة ملجلس 
اخلدمات التابع ملنظمة التجارة جرت أمس، »إنهم 
في الوقت الذي يؤيدون فيه بقوة اجلهود الرامية 
إلى تعزيز أمن الفضاء اإللكتروني وفهم احلاجة 
إل��ى ضمان االمتثال للقوانني احمللية األخ��رى، 
فإنهم قلقون إزاء التدابير التي تتطلب تخزينا 
محليا للمعلومات أو قيودا على نقلها إلى اخلارج.

يتزايد تشابك التجارة وأمن الفضاء اإللكتروني 
مع كل توسع في نطاق الشبكة العنكبوتية على 
الصعيد العاملي واستخدام الشركات واملستهلكني 
البيانات املتدفقة من كافة أنحاء العالم ألغراض 
االت��ص��االت وال��ت��ج��ارة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة كمصدر 
للوصول إلى املعلومات واالبتكار. تقول منظمة 
التجارة »إن انتشار الذكاء االصطناعي و«إنترنت 
األش��ي��اء« واحلوسبة السحابية سيعمل على 
زي��ادة االتصال العاملي للشركات واحلكومات 

وسالسل التوريد«.
وكلما منا الترابط العاملي، زاد التعرض ملخاطر 
وتكاليف أمن الفضاء احلاسوبي والهجمات عليه. 
علي سبيل املثال، استخدام أنظمة لسرقة تفاصيل 
بطاقة االئتمان من مواقع التجارة اإللكترونية 
أو سالسل التوريد، ما ي��ؤدي إلى تقويض ثقة 
األعمال واملستهلكني باستخدام اإلنترنت ألغراض 

التجارة واملشاركة في التجارة الرقمية.
ودع��ا األع��ض��اء الصني وفيتنام إل��ى اعتماد 
تدابير أقل تقييدا للتجارة لتحقيق هذه األهداف 
املشروعة. وأشارت الواليات املتحدة بشكل خاص 
إلى حلقة عمل نظمتها منظمة التعاون االقتصادي 
آلسيا واحمليط الهادئ بشأن معايير أمن الفضاء 
اإللكتروني، وأظهرت كيف أن مواءمة هذه املعايير 
أتاحت فرصة لزيادة التجارة وتعزيز أمن الفضاء 

اإللكتروني عموما في املنطقة.
ومتت دعوة الصني وفيتنام أن تأخذا تعليقات 
املتحدثني ف��ي احل��س��ب��ان قبل تنفيذ مشاريع 
التدابير. وفي حني مت االعتراف بجهود البلدين 
الرامية إلى تعزيز الشفافية، فقد أشير إلى عدم 

وضوح بعض تدابير أمن الفضاء اإللكتروني.

»إيرباص«: الطائرة التي ال تصدر انبعاثات 
2030 الكربون ستكتمل بحلول 

صرحت رئيسة قطاع تطوير اإلن��ت��اج اجلديد في 
شركة إيرباص لصنع الطائرات بأنه من احملتمل أن 
تصنع الشركة طائرة إقليمية مؤلفة من 100 مقعد ال 
تصدر انبعاثات بحلول أوائل ثالثينات القرن احلالي في 
الوقت الذي تسرع فيه صناعة الطيران في استجابتها 
في مواجهة القلق املتزايد بشأن البصمة الكربونية 

الناجتة عن السفر جوا. 
وذكرت ساندرا بور شايفر الرئيسة التنفيذية لشركة 
إيرباص إكسو ألفا في مقابلة أجريت قبل معرض دبي 
للطيران أن الشركة األوروبية تعمل على طرق متعددة 
للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبحسب وكالة 
أنباء بلومبرج قالت شايفر إن الشركة تعمل مع شركاء 
من بينهم مصنعي محركات وش��رك��ات ناشئة لبناء 
محركات أكثر كفاءة في استهالك الوقود واستكشاف 

السيارات الهجينية وأن��واع الوقود البديلة وحتسني 
الديناميكا الهوائية.

وتخضع شركات الطيران وشركات صناعة الطائرات 
للتدقيق الشديد نظرا ل��دور الصناعة في اإلسهام في 
ظاهرة االحتباس احلراري. لكن قدرتهم على االستجابة 
محدودة ب��دورات التطوير التي تستمر لعقد أو أطول 
واملنتجات التي قد ت��دوم 50 عاما. وفي الوقت نفسه 
يزيد ارتفاع حركة النقل اجلوي من الضغط على القطاع 

للتوصل إلى إجراء مناسب. 
وفي يونيو تعهدت شركة »تولوز« التابعة إليرباص 
والتي تتخذ من فرنسا مقرا لها ومنافستها األمريكية 
بوينج وغيرها من الشركات الكبرى بخفض صافي 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذه الصناعة مبقدار 

النصف في 2050 مقارنة مبستويات 2005.

روبرت اليتهايزر وستيفن منوتشن ووليو هي

أعلن مجلس التوازن االقتصادي اإلماراتي 
)ت���وازن( املتخصص في الصناعات الدفاعية 
واألمنية أن شركتي )إم.ب��ي.دي.إي��ه( وداس��و 
للطيران الفرنسيتني تعتزمان فتح مركز لهندسة 
ال��ص��واري��خ وم��رك��ز الخ��ت��ب��ارات ال��ط��ي��ران في 

اإلمارات.
ويأتي هذا اإلعالن قبل يوم من انطالق معرض 

دبي للطيران أمس األحد.
وأعلن توازن في بيان أنه سيوقع اتفاقا مع 
)إم.ب���ي.دي.إي���ه( إلنشاء أول مراكز الشركة 

لهندسة الصواريخ في املنطقة. وأضاف أن املركز 
سيؤسس املعرفة في مراحل ما قبل التطوير 

والتطوير وهندسة نظم األسلحة.
وتابع املجلس أن��ه سيوقع أيضا اتفاقا مع 
داسو للطيران إلنشاء مركز الختبارات الطيران 

في أبوظبي.
وق��ال املجلس إن هذه املنشأة ستلعب دورا 
حيويا ف��ي وض��ع أس��اس البرامج املستقبلية 
الختبارات الطيران في املنطقة من أج��ل دعم 

التكامل والتطوير في قطاع الدفاع.

فتح  تعتزم  الفرنسية  »إم.بي.دي.إيه« 
اإلمارات في  الصواريخ  لهندسة  مركز 

مطالب بإعادة توزيع املخصصات بعد 
فشل االتفاق األوروبي حول املوازنة

طالبت الرابطة االحتادية لشركات الصناعة 
األمل��ان��ي��ة ب��زي��ادة امل��خ��ص��ص��ات ف��ي امل��وازن��ة 
األوروب��ي��ة ملهام مستقبلية مهمة مثل سياسة 

التعليم والبحث واالقتصاد.
وبحسب »األملانية«، فإن ديتر كمبف، رئيس 
الرابطة، ي��روج للقيام بعملية إع��ادة توزيع 
للمخصصات في املوازنة وتوفير موارد إضافية.

وهذه املطالبة موجهة إلى عدة جهات، بينها 

أملانيا، بوصفها أكبر مساهم صاف في موازنة 
االحتاد األوروبي.

وق��ال كمبف: »ال ميكن أن تكون هناك رغبة 
في توحيد أوروب��ا وتعزيزها، ثم بعد ذلك يتم 
إغ��الق اجليوب، ال ميكن أن تكون هناك سوى 
حقيقة واح��دة هي: إذا كانت أوروب��ا مهمة فعال 
كما نعتقد، فالبد للدول أن تسمح بضخ مزيد من 

موازناتها الوطنية في اخلزائن األوروبية«.

قال معهد التمويل الدولي إن الدين العاملي يتجه صوب 
اختتام 2019 عند مستوى قياسي مرتفع يزيد عن 255 
تريليون دوالر، ما يعادل نحو 32 ألفا و500 دوالر لكل 

فرد من سكان العالم البالغ تعدداهم 7.7 مليار شخص.
ويزيد الرقم أيضا عن ثالثة أمثال الناجت االقتصادي 
السنوي للعالم، وي��أت��ي مدفوعا ب��ارت��ف��اع ق��دره 7.5 
تريليون دوالر في النصف األول من العام الذي لم ُيظهر 

مؤشرات على التباطؤ.
وتنبع نحو %60 من تلك القفزة من الواليات املتحدة 
والصني. ومن املقرر أن تتجاوز الديون احلكومية وحدها 
70 تريليون دوالر ه��ذا ال��ع��ام، وكذلك إجمالي الدين 
)للحكومات والشركات والقطاع املالي( لدول األسواق 

الناشئة.
وق��ال معهد التمويل في تقرير »ف��ي ض��وء مؤشرات 
محدودة على تباطؤ وتيرة جمع الدين، ُنقدر أن الدين 

العاملي سيتجاوز 255 تريليون دوالر هذا العام«.
وفي أنحاء القطاعات، شهد الدين احلكومي أكبر زيادة 
في النصف األول من العام، ليرتفع 1.5 نقطة مئوية وتلته 

الشركات غير املالية بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة.
ع��الوة على ذل��ك، وف��ي ض��وء أن الشركات اململوكة 
للحكومات تشكل حاليا ما يزيد عن نصف ديون الشركات 
غير املالية في األسواق الناشئة، فإن االقتراض املرتبط 
بالدول هو احملرك املنفرد األكثر أهمية للدين العاملي على 

مدى السنوات العشر الفائتة.
ووف��ق حسابات أجرتها حتليالت منفصلة ص��ادرة 

عن بنك أوف أميركا ميريل لينش يوم اجلمعة فإنه منذ 
انهيار بنك االستثمار األميركيليمان ب��راذرز، اقترضت 
احلكومات 30 تريليون دوالر، وحصلت الشركات على 
25 تريليون دوالر، واقترضت األسر تسعة تريليونات 

دوالر، وحصلت البنوك على تريليوني دوالر.
كما أفادت بيانات معهد التمويل الدولي، التي تستند 
إلى أرقام بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي 
وك��ذل��ك أرق���ام املعهد اخل��اص��ة، أن حجم ال��دي��ن خ��ارج 

القطاع املالي يتجاوز حاليا 240 باملئة من الناجت احمللي 
اإلجمالي للعالم البالغ 190 تريليون دوالر.

وارتفعت أس��واق السندات العاملية من 87 تريليون 
دوالر في 2009 إلى ما يزيد عن 115 تريليون دوالر. 
وتشكل السندات احلكومية حاليا ما يصل إلى %47 من 
السوق مقارنة مع %40 في 2009. وانخفضت سندات 
البنوك إلى ما يقل عن %40 من مستوى يزيد عن 50% 

في 2009.

255 تريليون دوالر الدين العاملي سيتجاوز مستوى قياسيًا عند 

سجلت العملة الرقمية املشفرة 
»بيتكوين« ارتفاعا بنسبة 0.5% 
ليصل سعرها إل��ى ثمانية آالف 
و490 دوالر، وفقا ملنصة ت��داول 
العمالت الرقمية )بيتستامب(، 

ومقرها لوكسمبورج.
وذك��رت، وكالة أنباء بلومبرج 
أن سعر عملة إثريوم املشفرة ارتفع 
بنسبة %1.6 إلى 182 دوالر. كما 
ارتفعت عملة ريبل املشفرة بنسبة 
%1 إل��ى 26 سنت. وارت��ف��ع سعر 
عملة اليتكوين بنسبة %1.5 إلى 

58 دوالر.
وت��ذب��ذب��ت أس���ع���ار بيتكوين 
مبتوسط تبلغ نسبته %1.4 حيث 
مت تداولها بأسعار ت��راوح��ت بني 
ثمانية آالف 423 دوالر وثمانية 
آالف و450 دوالر. وهي تقل حاليا 
وبلغ 19 ألفا و 666 دوالر.الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 بنسبة %57 عن املستوى املرتفع 

الدوالر أمام  املشفرة  الرقمية  العمالت  ارتفاع 


