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ارتفع النفط بنحو دوالر للبرميل امس  
األربعاء ليعوض بعضا من اخلسائر التي 
سجلها في اجللسة السابقة والبالغة ستة 
باملئة، مدعوما بتقرير ع��ن انخفاض غير 
متوقع في مخزونات النفط اخلام التجارية 
في الواليات املتحدة وواردات قياسية للهند 

من اخلام.
لكن املستثمرين ما زالوا قلقني، مع حتذير 
وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة م��ن ضبابية غير 
مسبوقة ف��ي أس���واق النفط بسبب البيئة 

االقتصادية الصعبة واملخاطر السياسية.
وبحلول الساعة 0516 بتوقيت جرينتش، 
بلغت العقود اآلجلة خل��ام القياس العاملي 
برنت 63.60 دوالر للبرميل، مرتفعة 1.07 
دوالر أو 1.7 باملئة م��ق��ارن��ة م��ع اإلغ��اق 

السابق.
وصعدت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوسيط األمريكي 1.03 دوالر أو 1.9 باملئة 

إلى 54.46 دوالر للبرميل.
يأتي االرت��ف��اع ي��وم األرب��ع��اء بعد تقرير 
ص��ادر ع��ن معهد البترول األمريكي مساء 
يوم الثاثاء ذكر أن مخزونات النفط اخلام 
التجارية ف��ي ال��والي��ات املتحدة انخفضت 
األس��ب��وع املاضي على غير املتوقع مبقدار 
1.5 مليون برميل إلى 439.2 مليون برميل 
في األسبوع املنتهي في 16 نوفمبر تشرين 

الثاني.
ويقول متعاملون إن واردات الهند القياسية 

من النفط اخلام البالغة نحو خمسة مايني 
برميل يوميا قدمت الدعم لألسعار أيضا.

لكن ارتفاع اخلام امس  األربعاء لم يعوض 
الضعف العام ال��ذي اعترى ال��س��وق، حيث 

انخفض اخلام مبا يزيد على ستة باملئة في 
اجللسة السابقة في ظل عمليات بيع بأسواق 

األسهم العاملية.
وق��ال ف��احت ب��ي��رول مدير وك��ال��ة الطاقة 

الدولية يوم الثاثاء ”إن االقتصاد العاملي ال 
يزال مير بفترة صعبة جدا وهو هش للغاية“.
وقال وكيل وزارة النفط العراقية فياض 
نعمة ام���س  األرب��ع��اء إن منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( ستعمل على حتقيق 
االستقرار في أس��واق النفط وأسعار اخلام 

وإمداداته خال االجتماع القادم للمنظمة.
وأبلغ نعمة الصحفيني خال مؤمتر نفطي 
في بغداد أن أعضاء أوبك واملنتجني خارجها 
سيعملون معا على إعادة التوازن إلى أسعار 
ال��ن��ف��ط وإم���دادات���ه ل��ض��م��ان ب��ق��اء األس��ع��ار 

مستقرة.
وقالت دائ��رة شؤون النفط بحكومة دبي 
ي��وم األرب��ع��اء إن دب��ي ح���ددت سعر البيع 
الرسمي خل��ام اإلم���ارة بخصم 0.20 دوالر 
للبرميل عن العقود اآلجلة للخام العماني 

لشهر فبراير شباط.
يطبق فرق السعر على متوسط التسويات 
اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني 
تسليم فبراير شباط في نهاية ديسمبر كانون 
األول لتحديد سعر البيع الرسمي خلام دبي 

حتميل فبراير شباط.
وقالت شركة أرامكو السعودية في بيان 
ام��س  األربعاء إنها ستوقع خمسة اتفاقات 
جديدة لتوريد النفط اخلام مع زبائن صينيني، 
ليصل إجمالي كمية النفط اخلام التي اتفقت 
على توريدها إل��ى الصني لعام 2019 إلى 

1.67 مليون برميل يوميا.

أوبك ستعمل على حتقيق االستقرار باألسواق في االجتماع املقبل

6 باملئة النفط يرتفع دوالرا للبرميل بعد انخفاضه 

اليابان: مستعدون للعمل من أجل 
استقرار حتالف نيسان-رينو

قالت اليابان  ام��س  األربعاء إنها مستعدة 
للعمل من أجل استقرار حتالف نيسان-رينو 
العاملي بعد القبض على رئيس مجلس إدارة 
الشركتني كارلوس غصن، حيث ذكرت صحيفة 
أساهي أن ممثلي االدع��اء يدرسون رفع دعوى 
قضائية على شركة صناعة السيارات اليابانية.

وت��ص��ور نيسان م��وت��ور نفسها على أنها 
ضحية لغصن، أحد أشهر الشخصيات القيادية 
في قطاع السيارات العاملي، واملتهم بارتكاب 
مخالفات على م��دى سنوات تشمل استخدام 
أموال الشركة ألغراض شخصية والتقليل من 
بيانات الدخل ال��ذي يجنيه. وتخطط الشركة 

لعزله من منصبه يوم اخلميس.
وألقت السلطات اليابانية القبض على غصن 
ي��وم االث��ن��ني وق��ال��ت إن��ه وامل��دي��ر جريج كيلي 
تآمرا لتقليل بيانات مخصصات غصن املالية 
ف��ي نيسان على م��دى خمسة أع���وام ب��دءا من 
السنة املالية 2010 لتظهر نحو نصف حجمها 
الفعلي البالغ عشرة مليارات ين )88.65 مليون 

دوالر(.
ونقلت أساهي عن مصادر لم تفصح عنها 
القول إن عدم اإلخطار بالدخل الفعلي يعني 
أن نيسان أيضا تتحمل املسؤولية، مضيفة أن 
االدعاء يدرس إمكانية رفع دعوى قضائية على 

الشركة.
ولم يتسن احلصول على تعقيب من ممثلي 
االدع���اء، بينما امتنعت نيسان ع��ن التعليق 
على التقرير. ولم يعلق غصن وكيلي، الذي مت 
توقيفه أيضا، على االتهامات حتى اآلن ولم 

يتسن لرويترز الوصول إليهما.

وقال كبير املتحدثني باسم احلكومة اليابانية 
ي��وم األرب��ع��اء إن ه��ذا التحالف ”رمز للنجاح 
الصناعي الفرنسي-الياباني وسنواصل 
دعمه“، داعيا إلى ”عاقة مستقرة“ بني شركات 

صناعة السيارات الثاث.
وذكرت صحيفة نيكي االقتصادية اليومية 
يوم الثاثاء أن غصن تلقى مخصصات مرتبطة 
بسعر السهم تقدر بنحو أربعة مليارات ين 
خ��ال خمس سنوات حتى م��ارس آذار 2015 

لكنها لم ترد في التقارير املالية لشركة نيسان.
واختارت رينو يوم الثاثاء مدير عملياتها 
وعضوا كبيرا في مجلس اإلدارة ليحا محل 

غصن، لكن مجلس اإلدارة أحجم ع��ن عزله 
انتظارا ملعرفة تفاصيل االتهامات، وهو قرار 
قد يتيح املزيد من الوقت لعملية إحال دائمة 

وسريعة.
من ناحية أخ��رى، قال متحدث باسم وزارة 
االقتصاد الفرنسية إن وزير املالية برونو لو مير 
سيعقد إيجازا صحفيا يوم األربعاء الستعراض 

الوضع بشركة رينو بعد القبض على غصن.
وأضاف املتحدث أن الوزير تواصل بالفعل 
مع القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي تيري 
بولوريه ورئيس مجلس اإلدارة املؤقت للشركة 

فيليب الجاييت.

سيارة رينو وأخرى نيسان

حفارا نفط بالقرب من باريس

لتحقيق  تخضع  جروب  نوبل 
هيكلة  إع����ادة  ق��ب��ل  تنظيمي 

3.5 مليار دوالر بقيمة 
حتقق السلطات في سنغافورة مع نوبل ج��روب لاشتباه في 
إصدار بيانات خاطئة ومضللة، قبل أيام من استكمال الشركة املدرجة 
في سنغافورة اتفاق إع��ادة هيكلة دين قيمته 3.5 مليار دوالر ملنع 

انهيارها.
وفقدت نوبل، التي كانت أكبر شركة لتجارة السلع األولية في 
آسيا، قيمتها السوقية البالغة ستة مليارات دوالر بالكامل تقريبا 
في فبراير شباط عام 2015 بعدما شككت أيسبرج ريسيرش في 

حساباتها.
وإلنقاذ نفسها قلصت نوبل نشاطها عن طريق بيع أصول مبليارات 
الدوالرات وشطبت قيمة أصول كبيرة وألغت مئات الوظائف ودافعت 

في الوقت نفسه عن حساباتها.
وفي بيان امس  األربعاء، قالت الشركة إن إعادة الهيكلة املقترحة 

في صالح جميع املساهمني مبا في ذلك الدائنني واملساهمني.
وقالت الشركة إنها ”ستواصل العمل نحو تطبيق إعادة الهيكلة 

املقترحة في إطار اجلداول الزمنية املفصح عنها“.
وفي بيان صدر يوم الثاثاء، قالت إدارة الشؤون التجارية في 
شرطة سنغافورة وهيئة النقد في سنغافورة، البنك املركزي حلكومة 
سنغافورة، وهيئة احملاسبة وتنظيم الشركات إنهم يحققون معا 
مع نوبل لاشتباه في ارتكابها انتهاكات لقوانني األوراق املالية 

والشركات.
وقالت نوبل إنها تعتزم التعاون بشكل كامل مع السلطات في هذا 

التحقيق.

مجلس وزراء قطر يوافق
على مشروع موازنة 2019

فندق الكوت التراثي في اإلحساء
املؤشر  الياباني يغلق منخفضا 

مع تراجع أسهم املوارد

المس املؤشر نيكي الياباني أدنى مستوى في ثاثة أسابيع وأغلق 
على انخفاض امس  األربعاء بعد أن تضررت املعنويات جراء هبوط 
وول ستريت، فيما دفع تراجع أسعار النفط أسهم شركات املوارد 

والتجارة لانخفاض.
وأغلق املؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.4 باملئة عند 21507.54 
نقطة، بعد أن المس 21243.38 نقطة في التعامات املبكرة وهو 

أدنى مستوى منذ 30 أكتوبر تشرين األول.
وانخفض املؤشر توبكس 0.6 باملئة إلى 1615.89 نقطة بعد أن 

تراجع إلى 1598.54 نقطة.
وق��ال هيكارو ساتو احمللل الفني ل��دى داي���وا ل���ألوراق املالية 
”العوامل الرئيسية التي تدفع األسهم اليابانية لانخفاض هي 
عمليات بيع األسهم األمريكية وحالة القلق بشأن التوقعات األضعف 

ألرباح الشركات اليابانية بسبب املخاوف من ضعف النمو العاملي“.
ومما يبرز اجتاه املستثمرين للعزوف عن املخاطر، سجلت أسهم 
املوارد املرتبطة بالدورة االقتصادية العاملية مثل شركات التجارة 

وصناعة الصلب والتعدين أداء أضعف من السوق.

أسهم أوروبا تصعد بدعم من ارتفاع البنوك اإليطالية
صعدت األسهم األوروبية امس  األربعاء مع 
تعافي البنوك اإليطالية بفعل آمال في توصل 
روما إلى حل وسط مع بروكسل بشأن خطط 
ميزانيتها فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا الذي 
تعثر في أعقاب موجة بيع واسعة النطاق على 

خلفية مخاوف بشأن الطلب على آيفون.
وص��ع��د امل��ؤش��ر ستوكس 600 األوروب���ي 
0.5 باملئة في املعامات املبكرة ويتجه صوب 
التعافي من خسائر استمرت خمسة أيام دفعت 
املؤشر األوروب��ي بالقرب من أدنى مستوى في 

عامني تقريبا والذي بلغه في الشهر املاضي.
وارتفع املؤشر داكس األملاني 0.9 باملئة بينما 
زاد املؤشر فايننشال تاميز 100 البريطاني 0.3 
باملئة.وزاد مؤشر البنوك اإليطالية 2.5 باملئة 
بعد تقرير ذكر أن نائب رئيس الوزراء اإليطالي 
ماتيو سالفيني رمبا يكون منفتحا على مراجعة 
ميزانية احلكومة لعام 2019 مما يعزز اآلمال 
في أن تتفادى إيطاليا صداما مع املفوضية 

األوروبية.
وتصدر القطاع املصرفي األوروب��ي األوسع 
نطاقا قائمة القطاعات الرابحة في املعامات 
املبكرة حيث صعد واحدا باملئة فيما زاد قطاع 

التكنولوجيا 0.4 باملئة.
وعلى الرغم من أن التعافي كان واسع النطاق 
حيث ارتفعت معظم القطاعات، فإن املستثمرين 

ما زال��وا حذرين جتاه توقعات السوق بسبب 
استمرار املخاوف املتعلقة بتباطؤ االقتصاد 

ومنو األرباح.
وبخاف ذلك، أدت حتديثات خاصة بنتائج 
أعمال الشركات إلى حتركات حادة في أسعار 
األسهم. وهوى سهم بابكوك 12 باملئة بعدما 
تكبدت الشركة املتخصصة في الدفاع رسوم 

استثنائية بقيمة 120 مليون جنيه استرليني 
إلع��ادة تنظيم أعمالها وح��ذرت من أن إي��رادات 
وح��دة تفكيك احمل��ط��ات النووية ق��د تنخفض 
أكثر من املتوقع. وق��اد سهم جونسون ماثي 
موجة املكاسب على املؤشر ستوكس حيث قفز 
ثمانية باملئة بعدما رفعت شركة الكيماويات 

املتخصصة توقعاتها للعام بأكمله.
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علم يحمل شعار منظمة أوبك
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متعاملون في بورصة فرانكفورت

قالت وكالة األنباء القطرية ام��س  األربعاء إن مجلس ال��وزراء 
القطري وافق على مشروع موازنة 2019، مبا فيها من بنود خاصة 

ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.
ولم تتوافر أي بيانات حتى اآلن، لكن مسؤولني قالوا من قبل إنهم 
يتوقعون حتقيق فائض باملوازنة في 2019 بدعم من ارتفاع أسعار 

الطاقة.

ال��س��ع��ودي��ة ت��دش��ن م��ش��روع��ا 
ل���دع���م ال���وظ���ائ���ف ف���ي ق��ط��اع 

السياحة املستدامة

قال صندوق االستثمارات العامة السعودي في بيان في وقت 
متأخر اول ام��س  الثاثاء إن السعودية دشنت مشروعا لتطوير 
وادي الديسة الذي قد يساعد في دعم فرص العمل في قطاع السياحة 

املستدامة.
ويقع وادي الديسة ضمن محمية األمير محمد بن سلمان.

وقال الصندوق في البيان الذي نشرته وكالة األنباء السعودية 
إنه سيقوم ”بإنشاء شركة تعني بتطوير املشروع وفق أرقى املعايير 
البيئية والتنموية املعتمدة عامليا، ما يساهم في خلق قيمة مضافة 

لسياحة مستدامة وفرص وظيفية“.
والسياحة املستدامة تعتمد على زيارة أي مكان كسائح وترك تأثير 

إيجابي على البيئة واملجتمع واالقتصاد.

لوحة تعرض مؤشر نيكي
على  ب��االت��ف��اق  تفشل  أوروب���ا 
وإج����راء   ..2019 م��ي��زان��ي��ة 

عقابي محتمل ضد روما
فشل مفاوضون من االحتاد األوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن 
ميزانية منطقة اليورو لعام 2019 مع حلول املوعد النهائي لذلك، 
وأك��دوا أنه من املقرر أن جترى مناقشات إضافية خال األسابيع 

املقبلة.
وبحسب “األملانية”، تغطي ميزانية االحتاد األوروب��ي كل شيء 
بدءا من أموال الدعم للقطاع الزراعي ودعم املناطق األكثر فقرا، إلى 
برامج البحوث والتعليم، حيث يعود اجلزء األكبر من تدفقات هذه 

األموال مرة أخرى إلى الدول األعضاء.
واملفوضية األوروبية مطالبة اآلن بتقدمي مقترح جديد للمحادثات 
في وقت الحق من الشهر اجلاري أو في مطلع كانون األول )ديسمبر( 
املقبل، حسبما ذكر املتحدث باسم احلكومة النمساوية التي تتولى 

الرئاسة الدورية لاحتاد األوروبي.
وكانت احمل��ادث��ات بني وزراء مالية االحت��اد األوروب���ي وممثلو 
البرملان األوروب��ي قد توقفت ليل اجلمعة املاضية دون التوصل إلى 
اتفاق. ومن بني القضايا التي لم يتم التوصل حلل لها مسألة مساعدات 
الاجئني السوريني في تركيا، حسبما ذك��رت مصادر في االحت��اد 

األوروبي.
وفي عام 2019، دعا البرملان إلى تقدمي ميزانية بقيمة 149.3 مليار 
يورو )170.2 مليار دوالر(. وهذا أكثر قليا من األرقام التي وافقت 

عليها الدول األعضاء والتي بلغت 148.2 مليار يورو.
وعلى وجه اخلصوص، رفض البرملان اخلفض ال��ذي اقترحته 
الدول األعضاء بالنسبة ملخصصات برامج تعزيز النمو االقتصادي 

وتوليد الوظائف، التي تصل قيمتها اإلجمالية إلى 794 مليون يورو.
ويتضمن مقترح البرملان بشأن موازنة العام املقبل رصد 362 
مليون ي��ورو إضافية لبرنامج “إيراسموس” للتعليم والتدريب 
والشباب والرياضة و347 مليون يورو ملبادرة تستهدف توظيف 

الشباب.

الدين العاملي فقاعة ستنفجر .. والصن واألرجنتن تتصدران املخاطر
م��ع ت��ص��اع��د أزم���ة ال��دي��ون العاملية، 
ال��ت��ي ب��ات��ت م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ك��ث��ي��ر من 
املختصني االقتصاديني التحدي األب��رز 
للنظام االقتصادي العاملي، فإن عديدا من 
التساؤالت تدور حول حقيقة تلك األزمة، 
وعمقها واألرق���ام املرتبطة بها وكيفية 
تأثيرها في النمو االقتصادي على املستوى 
الدولي واألس��ب��اب التي أدت إليها ومدى 
واقعية احللول املطروحة لتقليص تلك 

الديون أو التخلص منها إن أمكن.
ع���ش���رات م���ن األس���ئ���ل���ة وال����ن����دوات 
والدراسات قدمت في مسعى إليجاد حل، 
ومع ذلك فإن حجم الدين الدولي آخذ في 
الزيادة يوما بعد آخر بطريقة جتعل بعض 
األصوات االقتصادية تنظر إليها باعتبارها 
أزم��ة مزمنة، لن ينتبه النظام االقتصاد 
العاملي إليها أو يعمل على حلها جذريا ما 
لم تؤثر بشكل حاسم في األداء االقتصادي 

خ��اص��ة ف��ي ال��ب��ل��دان املتقدمة. ال ش��ك أن 
الدول – في بعض اجلوانب – مثل األفراد 
والعائات الذين يقترضون املال لدفع ثمن 
منزل أو تعليم األبناء، كما أن الدول أيضا 
تقترض من أس��واق رأس امل��ال اخلاصة، 
واملؤسسات املالية الدولية لدفع تكلفة 
إنشاء أو تطوير البنية التحتية، أو شراء 
احتياجات مواطنيها من اخلارج، وكاألفراد 
متاما عليها أيضا س��داد األص��ل والفائدة 

على القروض التي حتصل عليها، وأيضا 
كاألفراد متاما فإن الدول تعجز أحيانا في 
سداد ديونها ما يدفعها إلى إعان إفاسها 
وه��و ما ح��دث مع األرجنتني سابقا على 
سبيل امل��ث��ال. لكن م��ا ال��ذي يدفع العالم 
إل��ى احلديث عن أزم��ة دي��ون حاليا؟ وما 
أسبابها؟ حيث يشير الباحث دي. وايت 
االستشاري في بنك التسويات الدولية إلى 
أن القيمة اإلجمالية للدين العاملي تتجاوز 

حاليا 250 تريليون دوالر، م��ا يجعله 
يصف الوضع ب� “فقاعة مديونية عاملية 

قابلة لانفجار في أي وقت”.
ويقول ل� “االقتصادية”، “إن املعضلة 
تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن 
املاضي، عندما تساهلت املصارف التجارية 
في تقدمي القروض للبلدان النامية دون 
رص��د لقدرة تلك البلدان على سدادها أو 

طريقة استخدامها، 


