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تتوالى تعقيدات مشهد انفصال بريطانيا 
عن االحتاد األوروبي ، فمن محاوالت التوصل 
التفاق مع األوربيني متهيدا خلروج بريطانيا، 
إلى اقتراع خلروج تيريزا ماي من منصبها 
كرئيسة للوزراء، والــذي جنت منه رغم مع 
إعالن 160 نائباً من حزب احملافظني دعمهم 

لها بحسب صحيفة :«اجلارديان«.
وحتى مع جتاوز هذا االقتراع يؤكد خبراء 
أن التعقيدات جتتاح املشهد بكافة تفاصيله، 

ومن جميع األطراف.
الوضع شيئا فشيئا يتحول إلــى ساحة 
ــك على الصعيدين  لتصفية حسابات وذل
احمللي في بريطانيا، أو على صعيد الوضع 
في أوروبا سواء بسواء، بحسب عمرو عبده 
الشريك املؤسس ألكادميية ماركت تريدر 
األميركية ألسواق املال، في حديث خاص مع 

»العربية.نت«.
محليا تكافح ماي من االنقسام الذي يؤكده 
دعوة النواب القتراع لسحب الثقة منها مساء 
األربعاء، ومع جناحها ستصبح محصنة ملدة 
12 شهرا، من تكرار مشهد سحب الثقة، فيما 
كان يعني خسارة التصويت صافرة انطالق 
السباق الختيار رئيس حلــزب احملافظني 
ورئيس جديد لــلــوزراء، خــالل 6 أسابيع، 
وهو الوحيد الذي يحق له الدعوة النتخابات 
برملانية جديدة، أو يكمل البرملان من دون 

انتخابات.

انتخابات مبكرة
عمرو عبده يرى أن التحدي األصعب الذي 
قد تواجهه ماي مع جناحها في حتدي سحب 
الثقة منها، أن يتم التصويت على سحب 
الثقة من احلكومة وهذا يحتاج إلى أن يقوم 
زعيم حزب العمال املعارض جيمي كوربن 
بتقدمي الطلب على تصويت سحب الثقة من 

احلكومة، في البرملان
ــل بريطانيا وساعة  كــل هــذا يحدث داخ
األوربيني تعمل من دون توقف وال متهلهم 
لتجميع أمرهم، سواء سحبت الثقة من ماي أو 
لم تسحب، أو تغيرت احلكومة أو حتى متت 

الدعوة النتخابات برملانية جديدة.
ــرى مــن نــوع آخــر تواجهها  تعقيدات أخ
بريطانيا واتفاق بريكست، ولكن هذه املرة 
على الساحة الدولية، إذ من املطلوب ليصبح 
االتفاق نهائيا أن يتم التصويت من 27 برملانا 
أوروبيا، وأن يوافقوا على اخلطة، وتوجد 
ــذ تــنــازالت،  ـــا يــريــدون أخ بــلــدان فــي أوروب
ــاد األوروبـــي أو بريطانيا،  ســواء من االحت

مثل إسبانيا التي تريد تنازالت تتعلق بجبل 
طـــارق، أو إيطاليا التي تــعــارض االتفاق 
ملساومة املفوضية األوروبية حول موضوع 

املوازنة التي ترفضها املفوضية.
وبالتالي فإن تصفية احلسابات قد يكون 

عائقا كبيرا في طريق #طالق_بريطانيا.
عمرو عبده الشريك املؤسس ألكادميية 

ماركت تريدر األميركية ألسواق املال

بريكست هادئ
عمرو عبده الشريك املؤسس ألكادميية 
ماركت تريدر األميركية ألسواق املال، يرى 
أن أشكال العالقة بني دول احتفظت ببعض 
ـــي  املــمــيــزات وانــضــمــت لــالحتــاد األوروب
ليست جديدة، حيث يوجد 3 أشكال مقرة 
بالفعل، إال أنه وفي حالة بريطانيا كلها 
ـــواء محليا أو على  تــواجــه مــصــاعــب س
مستوى االحتــاد األوروبــي. الشكل األول 
هو Soft Brexit، أو ما يسمى »بريكست 
هـــادئ« وسيكون اتــفــاق مثل ذلــك املبرم 
 ، EFTA مع سويسرا ويسمى اختصارا
وهذا مستبعد ألنه يعطي سويسرا مساحة 
كبيرة لاللتفاف على النظم والتشريعات. 
ــاق فـــإن هـــذه الـــدول  ــف وبــحــســب هـــذا االت
تخضع بشكل شبه كامل للنظم الرقابية 
األوروبية، ولكنها ستكون غير مؤثرة في 

القوانني األوروبــيــة، وهــذا ما قد يرفضه 
البريطانيون، وهــذا االتــفــاق يسمح بأن 
ــل االحتـــاد وأن حتتفظ  تكون الـــدول داخ
بعملتها. الشكل الثاني هو EEA ، والذي 
يشمل 3 دول هي النرويج وآيسلندا وإمارة 
أوروبية أخرى صغيرة هي »ليشنت تاين«.

تعقيدات جديدة
واملشكلة في هذين االتفاقني أنهما ال 
يسمحان بحدود مرنة بني أيرلندا الشمالية 
وجمهورية أيرلندا وهذه من أكبر املعوقات 
التي تقف أمام بريكست حاليا، وحتى لو 
رضيت أوروبا بذلك فلن يرضى الداخل في 

بريطانيا بهذه االتفاقيات.
ــــاص بــكــنــدا هو  ــث اخل ــال ــث الــشــكــل ال
CETA والــذي استغرق نحو 7 سنوات 
إلجنــازه على الرغم من دفء العالقة مع 
كــنــدا، بــاإلضــافــة إلــى أن %10، فقط من 
صادراتها تذهب إلــى أوروبـــا. وتختلف 
ــاد  حــالــة مــفــاوضــات بريطانيا مــع االحت
األوروبـــي في شيئني أساسيني األول أن 
العالقة مــع أوروبـــا تشهد تــوتــرا بسبب 
عملية االنفصال، واألمر الثاني أن 43%، 
ــاد  ــى دول االحت مــن صــادراتــهــا تــذهــب إل
ــي، وبالتالي فاالتفاق مع أوروبا  األوروب
وفــقــا لـــ CETA قــد يستغرق فــي حال 

قبله الطرفان ضعف املدة التي استغرقها 
االتفاق مع كند والتي قد تصل إلى 14 سنة. 
ومع التطورات األخيرة احلاصلة وكل هذه 

التعقيدات يبرز احتماالن على ما سواهما.
األول، أن ال يتم اتفاق ما ينتج عنه »هارد 
بريكست«، ويعمل الطرفان وفقا لقوانني 
منظمة التجارة العاملية، وهــذه القوانني 
عقيمة، حيث لم حتدث منذ التسعينات، 
ومنط االقتصاد تغير، وعلى سبيل املثال لم 

تكن هناك »غوغل« و«أمازون«.
والثاني، بحسب عمرو عبده أن يتراجع 
البريطانيون ويــقــومــوا بعمل استفتاء 
ثــان، وهــو أفضل سيناريو، ولكنه أيضا 
مستبعد، ألن احلــزب الوحيد الــذي نادى 
بذلك وهم »الدميقراطيون األحرار« خسروا 
في االنتخابات، وبالتالي فالسياسيون 
يقرأون االستفتاءات التي تتم ونتيجتها 
مبــا ال يؤثر على أحزابهم أو مستقبلهم 

السياسي.
وفيما يبدو أن الفرصة سانحة اآلن 
لرئيس الــوزراء البريطاني سابقا توني 
بلير ألنه متزعم مجموعة عقالنية تقول إن 
الشعب البريطاني سمع حقائق كثيرة عن 
بريكست ومن حقه أخذ الفرصة بعد كل ما 
عرفه ليقرر مصير بريكست، وقد أعطت 
احملكمة العليا األوروبية الضوء األخضر 

لذلك.

تعقيدات مشهد انفصال بريطانيا عن االحتاد األوروبي تتوالى

»بريكست« يتحول إلى ساحة لتصفية حسابات

ارتفعت أسعار النفط امس  اخلميس بدعم 
من انخفاض مخزونات النفط اخلام األمريكية 
ومؤشرات على انحسار احلرب التجارية بني 
الــواليــات املتحدة والــصــني، أكبر اقتصادين 

وأكبر مستهلكني للنفط في العالم.
كما تتلقى أسعار النفط اخلــام الدعم من 
تخفيضات إنــتــاج تــقــودهــا منظمة البلدان 
املــصــدرة للبترول )أوبـــك( أُعلنت األسبوع 
املــاضــي، على الــرغــم مــن أن املكاسب كانت 
محدودة بعد أن خفضت أوبك توقعاتها للطلب 

على النفط لعام 2019.
وبحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش 
بلغت العقود اآلجلة خلام برنت 60.36 دوالر 
للبرميل بارتفاع 21 سنتا أو ما يعادل 0.4 

باملئة مقارنة مع اإلغالق السابق.
وسجلت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوسيط األمــريــكــي 51.25 دوالر للبرميل 

بزيادة عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2 باملئة.
وفــي مؤشر على رغبة الصني فــي خفض 
التوترات التجارية مع الواليات املتحدة، قامت 
بكني بأول عمليات شراء كبيرة من فول الصويا 
األمريكي في أكثر من ستة أشهر يوم األربعاء، 
مما ساعد املستثمرين على أن يتنفسوا الصعداء 
مما دفع أسواق األسهم عموما لالرتفاع وأسعار 

النفط للصعود.

وانخفضت مخزونات النفط األمريكية 1.2 
مليون برميل في األسبوع املنتهي في السابع 
من ديسمبر كانون األول مقارنة مع توقعات 

بتراجع قدره ثالثة ماليني برميل.
وقالت أوبك إن الطلب على نفطها في 2019 
سينخفض إلى 31.44 مليون برميل يوميا مبا 
يقل 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها في 
الشهر املاضي، وهو ما ميثل انخفاضا قدره 
1.53 مليون برميل يوميا عن املستوى الذي 

تنتجه املنظمة حاليا.
وقــال وزيــر النفط اإليــرانــي بيجن زنغنه 
إن نتيجة للعقوبات األمريكية رفضت الهند 
السماح ملصفاة هندية مملوكة لشركة روسية 
باستخدام اخلام اإليراني الذي حصلت عليه 

نيودلهي مبوجب إعفاءات.
وكان زنغنه يرد على أسئلة خالل مقابلة مع 
التلفزيون اإليراني عن السبب وراء عدم شراء 
طهران مصاف في اخلــارج. وأضــاف أن هناك 
حاجة الستثمارات كبيرة وأن املصافي ستكون 

خاضعة للدولة املضيفة.
وقال الوزير ”إذا امتلكت مصفاة... تكون 
حتت سيادة الدولة التي توجد فيها... على 
سبيل املثال اشترت شركة روسية مصفاة 
إيسار في الهند. لكن غير مسموح لها بأن تأخذ 

نفطا من إيران“.

زنغنه: الهند لم تسمح ملصفاة مملوكة لشركة روسية بشراء نفط إيراني

أسعار النفط ترتفع بدعم من 
انخفاض مخزونات اخلام األميركية

مصفاة للنفط بوالية فيالدلفيا

ارتفعت األسهم األوروبية للجلسة الثالثة 
على التوالي أمــس اخلميس وســط تفاؤل 
ــط بــشــأن ميزانية  ــى حــل وس بالتوصل إل
إيطاليا وانحسار املخاوف املتعلقة بالتجارة 
ممــا أبطل أثــر استمرار عــدم التيقن حيال 

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وصعد مؤشر األسهم القيادية مبنطقة 
اليورو 0.4 باملئة في حني لم تــزد مكاسب 
املؤشر فايننشال تاميز 100 البريطاني على 
0.2 باملئة بعد أن تغلبت رئيسة الــوزراء 
تريزا ماي على حتد لقيادتها من أكثر من ثلثي 
مشرعي حزبها، مما ينبئ بأزمة برملانية 

بخصوص االنسحاب من االحتاد األوروبي.
وزاد املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.2 

باملئة.

وتفوقت األسهم اإليطالية، وصعد مؤشر 
قطاع البنوك هناك 3.2 باملئة، بعد أن خفضت 
احلكومة مستوى العجز املستهدف للعام 
2019، وقول بيير موسكوفيتشي مفوض 
االحتاد األوروبي إن االحتاد يجري محادثات 

بناءة مع روما.
وكانت أسهم انتيسا سان باولو، أكبر بنك 
جتزئة إيطالي، من أكبر الرابحني في أوروبا 
بصعودها 3.7 بــاملــئــة، فــي حــني واصلت 
أسهم دويتشه بنك وكومرتس بنك األملانيني 

صعودها، وسط حديث عن اندماج.
والمست األسهم اليابانية أعلى مستوياتها 
في أسبوع أمس  اخلميس مع تعزز املعنويات 
بفعل مــؤشــرات على انحسار فــي توترات 
التجارة الصينية األمريكية في حني تلقت 

شركات التكنولوجيا دعما من موجة صعود 
لنظيراتها األمريكية.

وأغلق املؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.99 
باملئة إلى 21816.19 نقطة. وخالل اجللسة، 
المس املؤشر 21871.34 نقطة، وهو أعلى 
مستوى له منذ اخلامس من ديسمبر كانون 

األول.
ــاوت مطلع  ــه ــم الــعــاملــيــة ت ــه كــانــت األس
األسبوع بفعل استمرار بواعث القلق بشأن 
العالقات التجارية األمريكية الصينية. 
ــادوا ببطء إلــى األصــول  لكن املستثمرين ع
عالية املخاطر في اليومني األخيرين بفضل 
مؤشرات تبعث على التفاؤل بإحراز تقدم في 

احملادثات بني أكبر اقتصادين في العالم.
ــرز أن شــركــات صينية  ــت ونــشــرت روي

مملوكة للدولة اشترت أكثر من 1.5 مليون 
ــي أول  ــن فـــول الــصــويــا األمــريــكــي ف ــن م ط
مشتريات كبيرة للسلعة في أكثر من ستة 
ــدث مــؤشــرات على انحسار  أشهر - في أح

التوترات بني اجلانبني.
وقـــال تاكاشي هيروكي كبير احملللني 
ــي مــونــيــكــس لـــأوراق  االســتــراتــيــجــيــني ف
املالية ”نيكي مرتفع، لكن السوق تنتظر 
جولة جديدة من احملفزات الختبار مزيد من 
املرتفعات.. الباعة يجنون األرباح مما يحد 

من صعود السوق“.
وتقدمت أسهم الشركات املرتبطة بقطاع 
التكنولوجيا بعد أن صعد القطاع، كثيف 
االنــكــشــاف عــلــى الــتــجــارة الصينية، في 

املعامالت األمريكية ليل األربعاء.

املؤشرات اليابانية تسجل ذروتها في أسبوع بفعل آمال التجارة

أسهم أوروبا تواصل صعودها وسط تفاؤل بشأن إيطاليا

بورصة فرانكفورت

الذهب دون تغيير مع استقرار الدوالر وصعود األسهم
لم يطرأ تغير يذكر على الذهب أمس 
اخلميس في ظل استقرار الدوالر وصعود 
األســهــم بــفــعــل مـــؤشـــرات عــلــى تــراجــع 
التوترات التجارية بني الواليات املتحدة 
والــصــني فــي حــني صعد الــبــالديــوم إلى 
مستوى قياسي مرتفع مــتــجــاوزا سعر 

الذهب.
وفي الساعة 0657 بتوقيت جرينتش 
ــوري لــلــذهــب والــعــقــود  ــف كـــان الــســعــر ال
األمريكية اآلجلة للمعدن مستقرين عند 
1245.74 دوالر لأوقية )األونــصــة( 

و1250.3 دوالر لأوقية على الترتيب.
وقال ستيفن إينس مدير تــداوالت آسيا 
واحمليط الهادي لدى أواندا في سنغافورة 
”معنويات السوق محايدة اليوم... حصلنا 
على أجــواء إيجابية أكثر بعض الشيء 
عما توقعنا على صعيد توترات التجارة 
األمريكية الصينية، وهو ما يكبح فرص 
الصعود. ”الدوالر لم يتحرك حتركا يذكرا 

وتلك هــي شــارة الــذهــب احلقيقية نظرا 
الستمرار ترابطهما“.

واستقر مؤشر الدوالر، الذي يقيس قوة 
العملة مقابل سلة من ست عمالت رئيسية، 
عند 97.063 بعد أن نزل عن أعلى مستوى 

في شهر خالل ليل األربعاء.
ــد الـــبـــالديـــوم 0.5 بــاملــئــة في  ــع وص
املعامالت الفورية إلــى 1268.25 دوالر 
لأوقية بعد أن المس في وقت سابق من 
اجللسة ذروة قياسية عند 1269.07 

دوالر.
وارتفع املعدن بقوة بفعل أنباء أن الصني 
ستخفض الرسوم على واردات السيارات 
األمريكية مما يعزز اآلمــال بــأن يستفيد 
القطاع من طلب إضافي حسبما قال محللو 

ايه.إن.زد في مذكرة.
وزادت الفضة 0.1 باملئة إلــى 14.75 
دوالر لأوقية في حني ارتفع البالتني 0.4 

باملئة إلى 801.99 دوالر لأوقية.

انخفاض االستثمار األجنبي املباشر 
11 شهرا 1.3% في  في الصني 

قالت وزارة التجارة الصينية امس 
اخلميس إن االستثمار األجنبي املباشر في 
الصني انخفض بنسبة 1.3 باملئة في األحد 
عشر شهرا األولى من العام إلى 793.27 
مليار يــوان )115.54 مليار دوالر( عنه 
ــه في  ــــوزارة أن ــت ال ــح قبل ســنــة. وأوض

نوفمبر انخفضت االستثمار األجنبي 
املباشر 26.3 باملئة على أساس سنوي إلى 
92.11 مليار يوان. وأضافت أن االستثمار 
األجنبي املباشر القادم من الواليات املتحدة 
بني يناير ونوفمبر زاد 3.7 باملئة على 

أساس سنوي.

»سوفت بنك« تستورد معدات من 
نوكيا وإريكسون بدال من هواوي

ـــرت صحيفة نــيــكــاي االقــتــصــاديــة أن  ذك
مجموعة سوفت بنك اليابانية تعتزم إحالل 
معدات شبكة اجليل الرابع من شركتي نوكيا 
وإريــكــســون بــدال مــن مــعــدات شركة هــواوي 

تكنولوجيز الصينية.
وتأتي هــذه اخلطوة في وقــت تواجه فيه 
شركات التكنولوجيا_الصينية تدقيقاً شديداً 
من الواليات املتحدة وبعض حلفائها البارزين 
بــشــأن صالتها باحلكومة الصينية جــراء 

مخاوف من أن تكون بكني تستغلها للتجسس.
وقالت الصحيفة إن سوفت بنك ثالث أكبر 
شركة اتصاالت في اليابان ستطلب معدات 
لشبكتها الــقــادمــة للجيل اخلــامــس للهاتف 
احملمول من اثنني من املوردين األوروبيني بدال 
من هواوي. وقال متحدث باسم سوفت بنك إن 
التقرير »يستند إلى تكهنات ولم ُيتخذ أي قرار 
بعد«. ونوكيا وإريكسون من كبار مــوردي 

سوفت بنك بالفعل.
وقالت مصادر في القطاع إن من املرجح أن 
يستغرق استبدال معدات اجليل الرابع، الذي 
ذكــرت نيكي أنه سيتم على مدى عدة أعــوام، 

وقتا وأن يكون مكلفا.
ويأتي تقرير الصحيفة عن استبدال املورد 
في وقت تستعد فيه سوفت بنك إلدراج وحدتها 
لالتصاالت في بورصة طوكيو في التاسع 

عشر من ديسمبر.
كما يأتي هــذا التقرير فــي أعــقــاب صــدور 
وثيقة سياسة في اليابان بشأن احلفاظ على 

األمن اإللكتروني خالل عمليات الشراء.
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم ذكــر اســم هــواوي 
صراحة، فإن مصادر قالت إن الوثيقة تهدف 
ملنع املشتريات احلكومية من الشركة وكذلك 

من شركة زد.تي.إي كورب الصينية.
وهواوي ممنوعة بالفعل من دخول السوق 
األميركية ومنعتها أستراليا ونيوزيلندا من 
بناء شبكات اجليل اخلامس في ظل مخاوف 
من صلتها احملتملة باحلكومة الصينية. وتقول 

هواوي إن بكني ال متلك نفواذ عليها.
ويأتي قرار اليابان ليضيف إلى املتاعب التي 
تواجهها هواوي التي ألقت السلطات الكندية 
القبض على مديرتها املالية في اآلونة األخيرة 

وقد يتم ترحيلها إلى الواليات املتحدة.

»اونكتاد« يوقع اتفاقية لدعم 
التجارة االلكترونية بالعراق

اعلن مؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنمية 
)اونكتاد( امــس  اخلميس توقيع اتفاقية مع 
املؤسسة الدولية لتمويل التجارة االسالمية 

لتسهيل تقييم 
مدى جاهزية العراق للمشاركة في التجارة 
االلكترونية واالستفادة منها.واعرب االمني 
العام ل)أونــكــتــاد( ميكيسا كيتوي في بيان 
عن امتنانه للدعم املالي السخي الــذي قدمته 
املؤسسة الدولية لتمويل التجارة االسالمية 
لتنفيذ اول تقييم استعدادا للتجارة االلكترونية 
السيما ان التكنولوجيا الرقمية ذات اهمية 

خاصة لالقتصاد العراقي.
وقــال ان تقييمات اجلاهزية السريعة في 
)أونكتاد( تساعد البلدان النامية على تقييم 
قــدراتــهــا فــي مــجــال تكنولوجيا املعلومات 

واالتــصــاالت وصياغة استراتيجية للتغلب 
ــام منو التجارة  على احلــواجــز والعقبات أم

االلكترونية والتجارة الرقمية.
واضاف كيتوي ان مشروع تقييم استعداد 
التجارة االلكترونية في العراق سيعمل على 
حتقيق ثالثة اهــداف فورية اولها تعزيز فهم 
جاهزية العراق الشاملة للتجارة اإللكترونية 
وثانيها زيادة االجراءات الوطنية التي تهدف 
الــى تعزيز تبني التجارة االلكترونية في 

العراق.
وبني ان ثالث االهــداف هو تعزيز الوصول 
الـــى الــتــعــاون التقني املــتــاح بــني الــتــجــارة 
االلكترونية جلميع الشركاء وفرص االستثمار 
بني اعضاء مجلس اعمال التجارة االلكترونية 

والتنمية.

لوحة تعرض مؤشر نيكي

سبائك من الذهب في فيينا 


