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تبحث السعودية مقترحا خلفض إنتاج أوبك 
وحلفائها من النفط مبا يصل إلى مليون برميل 
يوميا وذل��ك حسبما أبلغ مصدران قريبا من 

املناقشات رويترز امس  األحد.
وأضاف املصدران أن احملادثات لم تنته بعد 
ألن جانبا كبيرا يتوقف على حجم التراجع في 

الصادرات اإليرانية.
وق��ال أحد املصدرين في أبوظبي حيث من 
املقرر عقد اجتماع جلنة مراقبة السوق امس  
األحد والذي حتضره السعودية وروسيا ”ثمة 
نقاش عام يدور في هذا الصدد. لكن السؤال هو 

حجم اخلفض الذي حتتاجه السوق.“
وسأل الصحفيون وزير الطاقة السعودي 
خالد الفالج ما إذا كانت السوق متوازنة فأجاب 

”سنعرف. سنعقد اجتماعنا الحقا“.
وفي الشهر املاضي قال الفالح إنه قد تكون 
ثمة حاجة للتدخل خلفض املخزون الذي زاد في 

األشهر األخيرة.
وفرضت الواليات املتحدة الشهر اجلاري 
عقوبات لتقليص ص���ادرات إي���ران النفطية 
في إط��ار سعيها لكبح برامج إي��ران النووية 
والصاروخية ودعمها لقوى مسلحة حليفة لها 
في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى في 

الشرق األوسط.
وق��ال وزي��ر النفط العماني محمد بن حمد 
الرمحي ام��س  األح��د إن غالبة أعضاء أوبك 
وم��ص��دري النفط احللفاء للمنظمة يدعمون 

خفض املعروض العاملي من اخلام.
وق��ال ال��وزي��ر عندما سئل عن احلاجة إلى 
خفض اإلم��دادات ”العديدون منا يرون هذا“. 
وأجاب على سؤال إن كان اخلفض قد يصل إلى 
500 ألف أو مليون برميل يوميا قائال ”أعتقد 
أن من غير املنصف أن أعطي أرقاما في الوقت 

احلالي“.
ك��ان ال��وزي��ر العماني يتحدث في أبوظبي 
حيث جتتمع جلنة مراقبة سوق النفط امس  
األح���د ب��ح��ض��ور ال��س��ع��ودي��ة وروس��ي��ا أكبر 

مصدرين للخام في العالم.
وق��ال الرمحي ”نحتاج إل��ى ت��واف��ق آراء“ 
مشيرا إلى ضرورة موافقة روسيا غير العضو 

ف��ي أوب��ك على أي ق���رار. وسلطنة عمان هي 
األخرى غير عضو في منظمة البلدان املصدرة 

للبترول.
وق��ال��ت ش��رك��ة ب��ت��رول أب��وظ��ب��ي الوطنية 
)أدن���وك( على تويتر ام��س  األح��د إنها وقعت 
اتفاقا مينح توتال الفرنسية 40 باملئة في 

امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي مبنطقة 
الرويس.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن اللجنة الفنية 
املشتركة لدول منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبك( واملنتجني غير األعضاء ترى أن االلتزام 
املبدئي بتخفيضات إنتاج النفط في شهر أكتوبر 

تشرين األول بلغت نسبته 104 باملئة.
وقالت شركة توتال النفطية الفرنسية إنها 
تخطط حلفر 13 بئرا بحرية في القطاع 17 
قبالة ساحل أجنوال بهدف إبقاء مستوى اإلنتاج 
عند 400 ألف برميل يوميا حتى عام 2023 في 

ثاني أكبر منتج للخام في أفريقيا.

وذك��رت الشركة في بيان إن اآلب��ار ستقسم 
على مشروعني.

املشروع األول )كلوف2( يشمل حفر سبع 
آبار إضافية إلنتاج 40 ألف برميل يوميا. ومن 

املتوقع بدء انتاج النفط في عام 2020.
واملشروع الثاني )داليا3( سيتضمن حفر 

ست آبار إلنتاج 30 ألف برميل يوميا على أن 
يبدأ ضخ النفط اعتبارا من عام 2021.

وقالت الشركة إن املشروعني، إضافة إلى 
م��ش��روع )زينيا2( ال��ذي اعلن عنه م��ن قبل، 
سيتيحان لها احلفاظ على مستوى إنتاج من 

القطاع 17 أعلى من 400 مليون برميل يوميا.
وقال املتحدث باسم وزارة النفط العراقية 
عاصم جهاد إن العراق والسعودية اتفقا على 
العمل معا من أجل حتقيق االستقرار في أسواق 

النفط دون ذكر املزيد من التفاصيل.
وأض��اف أن وزي��ر النفط العراقي ناقش مع 
وزير الطاقة السعودي خالل اجتماع في بغداد 
ربط شبكة كهرباء بني البلدين لتلبية احتياجات 

العراق من الكهرباء.
والتقى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 
أيضا مع رئيس ال���وزراء العراقي ع��ادل عبد 

املهدي.
ويضخ العراق حاليا نحو 4.6 مليون برميل 
نفط يوميا وهو ثاني أكبر منتج بعد السعودية 
في منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوب��ك(. 
وي��ص��در ال��ع��راق معظم نفطه ع��ب��ر امل��وان��ئ 
اجلنوبية وهو ما ميثل أكثر من 95 باملئة من 

إيرادات الدولة.
وق��ال وزي��ر النفط العراقي ثامر الغضبان 
األس��ب��وع امل��اض��ي إن ال��ع��راق يخطط لزيادة 
إنتاج النفط وطاقة التصدير في العام املقبل 
مع التركيز على احلقول اجلنوبية مضيفا أنه 

يقترب من إبرام اتفاق مع شركات عاملية.
ويستهدف ال��ع��راق ال��وص��ول لطاقة إنتاج 
خمسة ماليني برميل يوميا في 2019 في حني 
من املتوقع أن يسجل متوسط الصادرات نحو 

3.8 مليون برميل يوميا.
وي���وم اخلميس منحت ال��والي��ات املتحدة 
العراق إعفاء من العقوبات املفروضة على إيران 
ملدة 45 يوما. ويتيح هذا اإلعفاء للعراق مواصلة 

شراء الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران.
وقالت السفارة األمريكية في بغداد على 
صفحتها مبوقع فيسبوك ”يقدم ه��ذا اإلعفاء 
ال��وق��ت للعراق للبدء ف��ي أخ��ذ خ��ط��وات نحو 

االستقاللية في مجال الطاقة“.

الرمحي: غالبية املنظمة وحلفائها يدعمون خفض اإلنتاج

السعودية تبحث مقترحا خلفض إنتاج أوبك وحلفائها حتى مليون برميل يوميًا

10 مليارات دوالر مبيعات علي بابا بلغت 
في أول ساعة من يوم الُعزاب

أمت��ت مجموعة علي بابا، عمالق التجارة 
اإللكترونية الصيني، تسوية مبيعات قيمتها 
69 مليار يوان )9.92 مليار دوالر( في الساعة 
األول��ي من يوم الُعزاب السنوي ام��س  األحد، 
بزيادة نحو 21 باملئة مقارنة مع العام املاضي 

حني بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان.
وي����وم ال���ُع���زاب أك��ب��ر م��ن��اس��ب��ة للتجارة 
اإللكترونية في أنحاء العالم، وفي العام املاضي 
بلغت مبيعاته 168 مليار يوان )24.15 مليار 

دوالر(.
وجرت العادة أن تدشن مجموعة علي بابا 
احل��دث السنوي بحفل ضخم شاركت فيه هذا 
العام املغنية األمريكية مارية ك��اري وفنانة 
يابانية تقلد بيونسيه وع��رض لسيرك دو 

سوليه.
وم��ن املتوقع أن يكون ه��ذا آخ��ر ي��وم ُع��زاب 
للشركة حتت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس 
اإلدارة جاك ما. وقالت املجموعة في سبتمبر 
أي��ل��ول إن الرئيس التنفيذي دانييل تشانغ 
سيتولى منصب رئيس مجلس اإلدارة في العام 

املقبل.
وفي حني تنمو املبيعات باطراد، فإن سهم 
املجموعة انخفض 16 باملئة العام احلالي وسط 
حالة من الضبابية االقتصادية نتيجة اخلالفات 
التجارية املتصاعدة ب��ني الصني وال��والي��ات 

املتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر اجل��اري، عدلت 
علي بابا توقعاتها إليرادات العام بأكمله، األمر 
الذي أثار قلق املستثمرين، وقالت الشركة إن 

مبيعات السلع باهظة الثمن ستتأثر سلبا.
وبغية تعويض ذل��ك، ستتقاضى الشركة 
دخال أقل من منصاتها في املدى القريب من أجل 

استبقاء العالمات التجارية واملشترين اجلدد، 
حسبما ذكرت الشركة.

وهذا العام، قالت علي بابا إن نحو 180 ألف 
عالمة جت��اري��ة ت��ش��ارك ف��ي ي��وم ال��ٌع��زاب وإن 
املبيعات اقتربت من 20 مليار دوالر بحلول 

الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت احمللي.

شعار مجموعة علي بابا

منصة إلنتاج النفط قبالة أجنوال

الق��ت��راض  يسعى  م��ص��ر  ب��ن��ك 
550 مليون دوالر من اخلارج 

2018 قبل نهاية 

قال عاكف املغربي نائب رئيس بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي 
في البالد، لرويترز امس  األحد إن البنك يسعى القتراض 550 مليون 

دوالر من اخلارج قبل نهاية 2018 لتعزيز السيولة الدوالرية لديه.
وتبلغ محفظة القروض واالتفاقات اخلارجية لبنك مصر نحو 

4.16 مليار دوالر، وفقا ملا ذكره املغربي في مايو أيار.
وأض���اف املغربي أن بنك اإلم���ارات دب��ي الوطني وسيتي بنك 

سيديران القرض.
اقترض العديد من البنوك املصرية ماليني الدوالرات من اخلارج في 

الفترة األخيرة بهدف تعزيز السيولة.
ك��ان املغربي أبلغ روي��ت��رز ف��ي أغسطس آب أن البنك يسعى 
لإلقتراض 750 مليون دوالر من بنوك ومؤسسات دولية في السنة 

املالية 2019-2018.

شخصان خارج أحد فروع بنك مصر

البحرين: بدء تشغيل
اخل�����ط ال����س����ادس مل��ص��ن��ع أل��ب��ا 

2018 نهاية 

1.45 مليار دوالر خسائر العمالت 
3 أيام الرقمية في 

سجلت القيمة السوقية للعمالت 
الرقمية املشفرة خسائر بلغت 
نحو 1.45 مليار دوالر خالل األيام 

الثالثة املاضية.
وت��راج��ع��ت القيمة السوقية 
للعمالت الرقمية م��ن 214.29 
م��ل��ي��ار دوالر ب��ن��ه��اي��ة اخلميس 
املاضي، إلى 212.84 مليار خالل 

تعامالت أمس.
واحتلت العملة الرقمية األشهر 
“بيتكوين” املرتبة األول���ى من 
حيث القيمة السوقية ب�111.24 
مليار دوالر، تليها “إثيرمي” ب� 

21.88 مليار دوالر.
في حني جاءت “ريبيل” ثالثا ب� 
20.33 مليار دوالر، ثم “بيتكوين 

كاش” ب� 9.49 مليار دوالر.
بينما احتلت “إيوس” املركز 
اخلامس من حيث القيمة السوقية 
للعمالت الرقمية ب� 4.88 مليار 

دوالر.
وع���ل���ى ص��ع��ي��د ال����ت����داوالت، 
ارتفعت بيتكوين نحو 0.44 في 
املائة، لتبلغ 6446 دوالرا، بحلول 
الساعة السابعة مساء بالتوقيت 
احمل��ل��ي أم���س، ب���ت���داوالت بلغت 

قيمتها 3.88 مليار دوالر.
وزادت “إثيرمي” نحو 1.32 في 
املائة، خالل تعامالت أمس لتبلغ 

214.04 دوالر، بتداوالت بلغت 
قيمتها 1.46 مليار دوالر.

في حني ارتفعت “ريبيل” نحو 
1.21 في امل��ائ��ة، خ��الل تعامالت 
أم���س لتبلغ 0.50913 دوالر، 
بتداوالت بلغت قيمتها 351.05 

مليون دوالر.
بينما هبطت “بيتكوين كاش” 
ن��ح��و 3.60 ف���ي امل���ائ���ة، خ��الل 
ت��ع��ام��الت أم��س لتبلغ 550.22 
دوالر، بتداوالت بلغت قيمتها 727 

مليون دوالر.
وارتفعت “إيوس” نحو 0.08 
ف��ي امل��ائ��ة، خ��الل تعامالت أمس 
لتبلغ 5.4248 دوالر، بتداوالت 
بلغت قيمتها 637.26 مليون 

دوالر.
وب��ل��غ��ت ت������داوالت ال��ع��م��الت 
الرقمية خالل تعامالت أمس نحو 

11.76 مليار دوالر.
يشار إل��ى أن العملة الرقمية 
“بيتكوين” تعد واح��دة من أكبر 

الظواهر املالية في الوقت الراهن، 
ف��ف��ي ح��ني ف��ج��ر ارت���ف���اع قيمتها 
السوقية الصاروخي أواخر العام 
املاضي أحالم الثراء السريع لدى 
الكثيرين، إال أن ت��راج��ع قيمتها 
خالل العام اجلاري أثار املخاوف 
م���ن ان��ف��ج��ار ف��ق��اع��ة امل��ض��ارب��ة 
الضخمة ف��ي ه��ذه ال��س��وق وأدى 
إلى خفوت هذا حلم الثراء السريع 

“مؤقتا”.
ويعود أس��اس العملة الرقمية 
“بيتكوين” إل��ى عشر سنوات 
مضت عندما نشر شخص مجهول 
الهوية متخصص ف��ي البرمجة 
امل��ش��ف��رة أط��ل��ق على نفسه اسم 
ساتوشي ناكاموتو ورق��ة حتدد 
م��ب��ادئ وأس���س العملة الرقمية 

املستقلة عن أي مؤسسات رسمية.
وك��ان��ت األف��ك��ار ال��ت��ي حتملها 
الورقة ثورية، إذ لن تخضع تلك 
العملة اجل��دي��دة لقواعد البنوك 
امل��رك��زي��ة وال ل��ل��ح��دود الوطنية 

للدول.
ونشر ساتوشي ورقته أو بيانه 
عبر إح��دى القوائم البريدية في 
تشرين الثاني )نوفمبر( 2008، 
وبعد شهرين من نشر البيان متت 
إضافة التطبيق القادر على إنتاج 

العملة الرقمية.
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شعار منظمة أوبك

أك����ت����وب����ر ف������ي  ب����امل����ئ����ة   104 ب����ل����غ  اإلن�������ت�������اج  خ����ف����ض  ال�������ت�������زام  أن  ت�����ؤك�����د  ألوب����������ك  ال����ف����ن����ي����ة  ال����ل����ج����ن����ة 
ت�����������وت�����������ال ت�������ع�������ت�������زم ح�������ف�������ر آب�����������������ار ب�������ح�������ري�������ة ج�����������دي�����������دة ف�����������ي أجن�����������������وال ل������������زي������������ادة إن�����������ت�����������اج ال�����ن�����ف�����ط
ال�����������ع�����������راق وال������������ري������������اض ي������ت������ف������ق������ان ع������ل������ى ال������ع������م������ل م������ع������ا ل�����ت�����ح�����ق�����ي�����ق اس��������ت��������ق��������رار أس������������������واق ال����ن����ف����ط
أدن������������������������وك ت�������ع�������ل�������ن ح����������ص����������ول ت������������وت������������ال ع��������ل��������ى ح��������ص��������ة ف������������ي ام����������ت����������ي����������از غ����������������از غ��������ي��������ر ت�����ق�����ل�����ي�����دي

أكد الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة البحريني، الدكتور 
محمد بن دينة، في حديث مع “العربية” على هامش مبادرة مستقبل 
االستثمار في الرياض، أن البحرين ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة 2030 لألمم املتحدة وباتفاقية باريس للمناخ.
وأض���اف أن ب��الده تستهدف إن��ت��اج 100 ميغاوات م��ن الطاقة 

الشمسية.
وأشار محمد بن دينة إلى أن اخلط السادس ملشروع ألبا وتوسعة 
مصفاة بابكو اململوكة بالكامل للحكومة البحرينية سيساهمان في 

التخفيف من االنبعاثات الضارة.
وتوقع بدء تشغيل اخلط السادس ملصنع ألبا نهاية 2018، وقال 
“اخلط السادس ملصنع ألبا منوذج للمشاريع البيئية في صناعة 

األملينيوم”.
وقال “مشروع ألبا كان له تأثير كبير لتخفيف كمية االنبعاثات 
الضارة، وقد أغلق اخلطان األول والثاني، واآلن يتم التركيز على 

اخلطوط من 3 إلى 6”.
ولفت إلى أنه يتم العمل بالتعاون مع وزارة النفط لتوسعة مصفاة 
“بابكو”، واالنتهاء من تنفيذ املصفاة بحاجة إلى فترة قد متتد بني 3 و 

4 سنوات.

عمالت رقمية

األسواق اآلسيوية تشعر بالقلق 
من تأثير احلرب في مبيعاتها

على مدى أشهر، مع تصاعد احلرب التجارية بني الواليات املتحدة 
والصني، ظلت اقتصادات آسيا واحمليط الهادئ املعتمدة على التصدير 

تراقب الوضع وتشعر بالقلق من تأثير احلرب في مبيعاتها.
في األيام األخيرة أصبحت العدوى حقيقية، في الوقت الذي بات 
فيه تباطؤ النمو في الصني يؤثر في مختلف أنحاء املنطقة. بدأت 
الشركات اآلسيوية، واالقتصاديون، واحلكومات في إثارة التحذيرات 
بشأن انخفاض الطلب الصيني على كل شيء، بدءا من خام احلديد 
األسترالي إلى السيارات الكورية اجلنوبية والعطالت على شواطئ 

تايالند.
وفي حني يقول بعض التنفيذيني إنهم لم يروا حتى اآلن دالئل على 
حدوث تباطؤ، إال أن آخرين بدأوا يشهدون تراجعا في نتائجهم. فقد 
أعلنت شركة هيونداي الكورية اجلنوبية لصناعة السيارات أخيرا 
عن انخفاض أرباحها في الربع الثالث من العام، ملقية باللوم على 
ضعف املبيعات في الصني والواليات املتحدة، أكبر سوقني لها في 

اخلارج.
جاء ذلك بعد يوم من إعالن سيئول عن إجراءات حتفيزية، مبا في 
ذلك تخفيضات ضريبية تهدف إلى تنشيط النمو واستحداث وظائف. 
وتراجعت صادرات كوريا اجلنوبية 8 في املائة في أيلول )سبتمبر( 
على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عامني، ما دفع كيم 
دوجن يون، وزير املالية، إلى التحذير من أن اآلفاق االقتصادية للبالد 

قد تتفاقم بسبب املخاطر اخلارجية املتزايدة.
وفي اليابان، أعربت “كانون”، شركة أجهزة النسخ والكاميرات، 
عن قلقها بشأن التأثير الذي ميكن أن يحدثه النزاع األمريكي � الصيني 
في االقتصاد العاملي، في حال استمر وأدى إلى تباطؤ النمو في أكبر 

اقتصادين في العالم.

اجلوار الصيني يدفع التكلفة

شبكة »سويفت« للتراسل املالي 
تفصل البنوك اإليرانية من نظامها

قال جوتفريد ليبرانت الرئيس التنفيذي لشبكة سويفت للتراسل 
املالي ومقرها بلجيكا إن الشبكة ستفصل بعض البنوك اإليرانية عن 
نظامها مطلع األسبوع املقبل. وفي وقت سابق هذا األسبوع قالت 
سويفت إنها ستعلق وص��ول بعض البنوك اإليرانية إل��ى نظامها 
“ملصلحة االستقرار وسالمة النظام املالي العاملي” بحسب “سكاي 

نيوز”.
ولم تتطرق سويفت في ذلك الوقت إلى ذكر العقوبات األمريكية 
باعتبارها سبب قرارها، وهو ما يعكس على األرجح حقيقة أنها عالقة 
بني متطلبات تنظيمية متضاربة. وقال ليبرانت خالل مؤمتر أعمال 
فرنسي أملاني في باريس إنه في مطلع األسبوع املقبل “سنفصل عددا 
من البنوك اإليرانية”. مضيفا أنه قرار جتاري ولن يؤثر على كافة 

البنوك.

العملة اإليرانية 


