
سجلت أس��ع��ار النفط أم��س  االثنني 
أعلى مستوياتها منذ نوفمبر من العام 
امل��اض��ي، ب��دع��م م��ن خ��ف��ض امل��ع��روض 
الذي تقوده أوبك، والعقوبات األمريكية 
على إيران وفنزويال، وآمال حل النزاع 

التجاري بني الواليات املتحدة والصني.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام القياس 
ال��ع��امل��ي ب��رن��ت 38 سنتا، مب��ا يعادل 
0.6 باملئة ع��ن اإلغ���الق السابق، إلى 
66.63 دوالر للبرميل في الساعة 0657 
بتوقيت جرينتش. وصعد برنت في 
وقت سابق إلى 66.78 دوالر، مسجال 

أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018.
وزادت ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خل��ام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي 47 سنتا، 
أو 0.9 ف��ي امل��ئ��ة، إل��ى 56.06 دوالر 
للبرميل. وسجل اخلام أعلى مستوياته 
منذ نوفمبر عند 56.13 دوالر في وقت 

سابق.
وتلقت األسعار دعما من شح اإلمدادات 
في السوق، نظرا خلفض اإلنتاج من أوبك 
ومنتجني آخرين مثل روسيا. واتفقت 
املنظمة في أواخ��ر العام املاضي على 
خفض اإلنتاج نحو 1.2 مليون برميل 

يوميا، ملنع حدوث تخمة في املعروض.
ودعمت أيضا العقوبات األمريكية 
على إيران وفنزويال عضوي أوبك أسعار 

اخلام.
وق��ال متعاملون إن األس��واق املالية، 
ومن بينها أسواق العقود اآلجلة للخام، 
تلقت دعما إضافيا من اآلمال بأن تتمكن 
الواليات املتحدة والصني من حل نزاعهما 
التجاري قريبا، والذي يضغط على النمو 

االقتصادي العاملي.
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تراجع خسائر »دي إكس بي 
إنترتينمنتس«

2018 11باملئة في 
تراجعت خسائر »دي إكس بي إنترتينمنتس« اإلمارتية %11 إلى 

مليار درهم خالل 2018.
وتراجعت اإلي��رادات خالل العام إلى 540 مليون درهم، بينما ارتفع 

عدد زوار املتنزهات ب�%22 ليبلغ 2.8 مليونني زائر.
وأشارت الشركة إلى أن اخلسائر تتضمن خسائر استهالك غير نقدي 
بقيمة 474 مليون درهم، إضافة إلى تكاليف متويل بقيمة 320 مليون 

درهم.
وكانت الشركة قد أعلنت في مطلع فبراير اجلاري، أن التسهيل البنكي 
املخصص لتطوير »سيكس فالجز دبي« لم يعد متاحا، وبناء عليه ال ميكن 

املضي قدماً في املشروع.

حسابات  يجمد  الروسي  »جازبروم« 
»بي.دي.في.اس.ايه« الفنزويلية

قال مصدر في بنك جازبروم لرويترز إن البنك الروسي قرر جتميد 
حسابات بي.دي.في.اس.ايه ووقف التعامالت مع شركة النفط الوطنية 

الفنزويلية للحد من مخاطر وقوعه حتت طائلة عقوبات أمريكية.
وف��ي حني خفضت شركات أجنبية عديدة انكشافها على ب��ي.دي.
في.اس.ايه منذ فرض العقوبات، فإن لقرار البنك ذي الصالت الوثيقة 
بالدولة الروسية أهمية خاصة في ضوء أن الكرملني من أقوى داعمي 

الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو.
وقال املصدر »حسابات ب��ي.دي.ف��ي.اس.اي��ه مجمدة حاليا. كما هو 
مفهوم، ال ميكن إجراء تعامالت«. ولم يرد بنك جازبروم على طلب من 
رويترز للتعقيب. كانت رويترز نشرت هذا الشهر إن بي.دي.في.اس.
ايه أبلغت عمالء مشروعاتها املشتركة بإيداع عائدات مبيعات النفط في 
حساباتها لدى بنك جازبروم، بحسب مصادر ووثيقة داخلية، وذلك في 

محاولة لاللتفاف حول عقوبات أمريكية جديدة عليها.
تقول واشنطن إن العقوبات، التي فرضتها في 28 يناير كانون الثاني، 
تهدف إلى منع مادورو من السيطرة على إيرادات فنزويال النفطية، بعدما 
أعلن زعيم املعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبالد ونال تأييدا 

غربيا واسع النطاق.
بنك ج��ازب��روم ثالث أكبر بنك في روسيا من حيث األص���ول، ومن 

مساهميه شركة الغاز الروسية العمالقة جازبروم.

جذب  ف��ي  ص��ع��وب��ات  ت��واج��ه  إفريقيا 
استثمارات أجنبية طويلة املدى

تكشف حركة االس��ت��ث��م��ارات ال���دوارة صعوبة ال��ره��ان على عائد 
االستثمار ف��ي ال��ق��ارة اإلفريقية، فبعد عامني م��ن ال��ت��راج��ع، سجلت 
االستثمارات األجنبية املباشرة القادمة إلى القارة السمراء منوا ملموسا 
خالل العام املاضي بفضل جتدد اهتمام املستثمرين األجانب بجنوب 

إفريقيا، ومناخ االستثمار األكثر استقرارا في مصر.
وأشارت »بلومبيرج« إلى أن تقلبات االهتمام األجنبي باالستثمار في 
إفريقيا، تؤكد املصاعب التي تواجه جهود دول القارة جلذب االستثمارات 

األجنبية طويلة املدى. 
وفي حني زاد االستثمار األجنبي في إفريقيا ككل خالل العام املاضي، 
قلصت مجموعة االستثمار املالي األمريكية العمالقة »بالكستون جروب 
إل بي« استثماراتها في القارة بعد أقل من خمس سنوات من دخولها إليها. 
وحت��ول اهتمام بوب داميوند الرئيس التنفيذي السابق ملجموعة 
»باركليز« املصرفية البريطانية والرئيس احلالي ملجموعة »أطلس مارا« 
لالستثمار، عن القارة بعد نحو ست سنوات من جهود مضنية إلنعاش 

مشروعه املصرفي.

»نيكي« يرتفع إلى أعلى مستوى في شهرين
ارتفع املؤشر نيكي الياباني إلى أعلى 
مستوى ف��ي شهرين أم���س  االث��ن��ني مع 
تنامي شهية املستثمرين للمخاطرة وسط 
توقعات بأن تخفف أحدث محادثات بني 
الصني والواليات املتحدة حدة التوترات 

التجارية بني االقتصادين الكبيرين.
وأغ��ل��ق نيكي مرتفعا 1.82 باملئة 
ليسجل 21281.85 نقطة بعد أن المس 
21306.36 وهو أعلى مستوى للمؤشر 

القياسي منذ 18 ديسمبر.
ولقيت بورصة طوكيو دعما من صعود 
األسهم األمريكية ، إذ أعلنت الواليات 
امل��ت��ح��دة وال��ص��ني ع��ن إح���راز ت��ق��دم في 
املفاوضات التي استمرت خلمسة أيام في 
بكني األسبوع املاضي. ويستأنف البلدان 

احملادثات في واشنطن األسبوع اجلاري.
وارتفعت أسهم الشركات التي تستمد 
جزءا كبيرا من مبيعاتها من الصني. وزاد 
سهم كوماتسو للمعدات الصناعية 3.1 
باملئة وف��ان��وك لصناعة ال��روب��وت 2.9 

باملئة وهيتاشي ملعدات البناء 4.6 باملئة.
وصعد املؤشر توبكس األوسع نطاقا 

بنسبة 1.56 باملئة ليصل إلى 1601.96 
نقطة.

مبيعات السيارات في بكني تنزل
15.8باملئة للشهر السابع على التوالي  

ق���ال احت����اد م��ص��ن��ع��ي ال��س��ي��ارات 
ف��ي ال��ص��ني أم��س االث��ن��ني إن مبيعات 
ال��س��ي��ارات تراجعت ف��ي يناير 15.8 
باملئة مقارنة بها قبل عام لتهبط للشهر 
السابع على ال��ت��وال��ي ف��ي أكبر سوق 

سيارات في العالم.
وقال في بيان تلقته رويترز بالبريد 
اإللكتروني إن املبيعات نزلت إلى 2.37 
مليون سيارة الشهر املاضي. يأتي ذلك 
في أعقاب هبوط 13 باملئة في ديسمبر 
و14 باملئة في نوفمبر. وتعاني الصني 
من تباطؤ اقتصادي إلى جانب تبعات 
اخلالفات التجارية مع الواليات املتحدة 
مما ساهم في انكماش سوق السيارات 

للمرة األولى فيما يزيد على عقدين.
وحت����اول ب��ك��ني إق��ن��اع املستهلكني 
بزيادة اإلنفاق وتعهدت بدعم مبيعات 
بعص السيارات في الريف ومشتريات 
ال��س��ي��ارات العاملة مب��ص��ادر الطاقة 

اجلديدة. وواصلت مبيعات السيارات 
التي تعمل بالطاقة اجلديدة السير عكس 

االجتاه العام حيث زادت 140 باملئة إلى 
95 ألفا و700 سيارة بحسب االحتاد.

العقوبات األميركية على إيران وفنزويال دعمت األسعار

النفط يرتفع بفعل خفض املعروض وتفاؤل محادثات التجارة
ال���ك���ع���ب���ي: ق���ط���ر ل���ل���ب���ت���رول ت��وق��ع 

2.47 مليار دوالر عقودًا بنحو 
ق��ال الرئيس التنفيذي 
لقطر للبترول إن الشركة 
س���ت���وق���ع ع����ق����ودا أم���س 
اإلثنني مع جنرال إلكتريك 
وشلومبرجر ومكديرموت 
وناقالت القطرية، بتسعة 
مليارات ريال )2.47 مليار 

دوالر(.
وأب���ل���غ س��ع��د الكعبي 
ال��ص��ح��ف��ي��ني ف���ي ال��دوح��ة 
أن م��ك��دي��رم��وت ون��اق��الت 
ستشيدان منصات بحرية 

مبوجب صفقاتهما.

السعودية توقع اتفاقية إلمداد 
ومنتجاته بالنفط  باكستان 

ق�����ال وزي������ر ال��ط��اق��ة 
ال��س��ع��ودي خ��ال��د ال��ف��ال��ح 
على موقع تويتر إن اململكة 
وقعت اتفاقية مع باكستان 
ل��ت��زوي��ده��ا بالنفط اخل��ام 
واملنتجات البترولية لتأمني 

احتياجاتها من الوقود.
وأضاف الفالح أن البلدين 
وقعا أيضا عددا من مذكرات 
التفاهم في قطاعات التكرير 
والبتروكيماويات والطاقة 

املتجددة والتعدين.
وص������ل ول������ي ال��ع��ه��د 

السعودي األمير محمد بن سلمان إلى باكستان ، وقال إن اململكة 
وقعت اتفاقيات بقيمة 20 مليار دوالر أثناء زيارته للبالد.

سعد الكعبي

خالد الفالح

أميركيًا نفطًا  طن  ماليني   3 لشراء   سنوي  اتفاق  أول  توقع  الهند 
قال شاجنيف سينغ رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير 
في الهند، أمس  االثنني إن الشركة وقعت 
أول اتفاق سنوي لها لشراء 60 ألف برميل 

يوميا من النفط األمريكي بنحو 1.5 مليار 
دوالر في ع��ام حتى م��ارس 2020 وذلك 

لتنويع مصادر اخلام.
ومؤسسة النفط أول شركة تكرير هندية 

تابعة للدولة تشتري نفطا أمريكيا مبوجب 
عقد سنوي في صفقة ستسهم في تعزيز 

التجارة بني نيودلهي وواشنطن.
وسبق أن اشترت املؤسسة نفطا أمريكيا 

من األسواق الفورية ووقعت اتفاقا قصير 
األج���ل ف��ي أغسطس ل��ش��راء ستة ماليني 
برميل م��ن النفط األمريكي ب��ني نوفمبر 

ويناير.

حلل  كبير  احتمال  روبنسون: 
النزاع التجاري مع الصني 

أش�����������ار اخل���ب���ي���ر 
االق���ت���ص���ادي، جيمس 
روبنسون، أن الرئيس 
ت�����رم�����ب ي���س���ت���خ���دم 
ال��ت��ع��رف��ات اجلمركية 
كاستراتيجية للحصول 
على تنازالت من الصني، 
معبراً عن تفاؤله بإيجاد 
حل للنزاع التجاري بني 

الصني وأميركا.
وق��ال روبنسون »إن 
جت����ارة ال��ب��ض��ائ��ع بني 
البلدان أمر جيد للجميع، 
مئات املاليني من الناس 
ف��ي ال��ص��ني ق��د خ��رج��وا 
من الفقر بفعل التجارة 
ف��ي ال��س��ن��وات األرب��ع��ني 
املاضية، كما استفادت 
ال��والي��ات املتحدة أيضاً 

من التجارة بشكل كبير، إذاً اجلميع مستفيد من العالقات التجارية 
املتبادلة، هذا أمر يعرفه أي خبير اقتصادي، لذا فأنا متفائل بشأن 

إيجاد اتفاق بني الصني والواليات املتحدة«.
وت��اب��ع »أع��ت��ق��د أن ال��رئ��ي��س ت��رم��ب يستخدم ه��ذه التعريفات 

كاستراتيجية للتفاوض من أجل احلصول على تنازالت من الصني«.
وأضاف »بشكل عام، ليس من الضروري أن يكون العالم منظما 
بطريقة فعالة من الناحية االقتصادية، لذا من الصعب جداً التنبؤ 
مبا سيحصل الحقا. الرئيس ترمب يحب التبّجح ولفت األنظار لكنه 
يحب التفاوض أيضا، لذا فأنا متفائل بشأن حل ملف التجارة أكثر من 
إيجاد اتفاق خلروج بريطانيا من االحتاد األوروب��ي. الرئيس ترمب 
يحب القيام بصفقات ناجحة، ونسب جناح هذه الصفقات إليه بشكل 

خاص«.

استباقا ل� »بريكست« 

»فالي  و  بريطانيا  تغادر  »توتال« 
بي. إم. آي« جتمد أنشطتها

تشهد بريطانيا موجة نزوح للشركات العاملية مع اقتراب املوعد 
النهائي لالنفصال عن االحتاد األوروبي.

وأعلنت مجموعة »توتال« الفرنسية للنفط والغاز عزمها نقل 
بعض أنشطتها من لندن إلى جنيف وباريس، لكنها أصرت في بيان 
صدر على أن »خ��روج بريطانيا من االحت��اد األوروب��ي ليس عامال 
محفزا لهذا املشروع«. وقالت املجموعة الفرنسية إنه نتيجة القتناء 
محفظة شركة »إجني« للغاز الطبيعي املسال، فإن »توتال« تخطط 
للجمع بني أنشطتها التسويقية )الوساطة( وأنشطة تسويق الغاز 
املسال، وأيضا جمع فرقها املنقسمة حاليا في عدة مواقع في أوروبا 

)لندن، باريس، جنيف(.
أما شركة طيران »ف��الي بي. إم. آي« اإلقليمية البريطانية، فقد 
أعلنت أمس أيضا أنها أوقفت عملياتها بأثر فوري، بسبب التحديات 

»التي ال ميكن تخطيها« الناجتة عن »بريكست«.
وقالت شركة الطيران اإلقليمية، إن أسطولها املكون من 17 طائرة، 

لن يتوجه بعد اآلن إلى 25 مدينة أوروبية.
وأف��اد متحدث رسمي باسم الشركة: »لقد أصدرنا هذا اإلعالن 
- الذي ال ميكن جتنبه -، بقلب حزين. فقد واجهت شركة الطيران 
عديدا من الصعوبات، التي تتضمن االرتفاع األخير في تكاليف الوقود 
والكربون، حيث كان ارتفاع تكاليف الكربون ناجما عن قرار االحتاد 
األوروب��ي األخير بشأن استبعاد شركات الطيران البريطانية من 

املشاركة الكاملة في خطة جتارة االنبعاثات«.

جيمس روبنسون

1.13 دوالر اليورو يعود إلى االرتفاع فوق مستوى 
ع��اود اليورو االرتفاع فوق مستوى 1.13 دوالر وصعدت 
العمالت عالية املخاطر مثل ال��دوالر االسترالي أم��س  االثنني 
في الوقت الذي تلقت فيه معنويات املستثمرين الدعم في بداية 
األس��ب��وع م��ن ت��ف��اؤل ب��ح��دوث انفراجة ف��ي محادثات احل��رب 

التجارية بني الواليات املتحدة والصني.
وقبع اليورو داخل نطاقات ت��داول ضيقة منذ نوفمبر حيث 
أبطل ضعف اقتصاد منطقة اليورو أثر خفض حاد لتوقعات 
زيادات أسعار الفائدة من قبل مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 

املركزي األمريكي( هذا العام.
وارتفع اليورو 0.1 باملئة إلى 1.1303 دوالر، وتراجع مؤشر 

ال���دوالر، ال��ذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عمالت 
منافسة، 0.1 باملئة إلى 96.848 في جلسة هادئة مع إغالق 

األسواق األمريكية.
ورغم املكاسب احلذرة التي حققها اليورو ، يراهن املتعاملون 
على ضعف العملة املوحدة في األشهر املقبلة إذ يتوقعون أن ُيبقي 
البنك املركزي األوروب��ي على سياسته النقدية ميسرة بسبب 
انخفاض النمو في منطقة اليورو وضعف التضخم وضبابية 

األوضاع السياسية.
وارتفع ال��دوالر االسترالي، الذي ُينظر إليه كمؤشر لإلقبال 

على املخاطرة، 0.1 باملئة إلى 0.7147 دوالر أمريكي.


