
قال البنك املركزي الصيني، إنه لم يصدر أي 
عمالت رقمية، ولم يسمح ألية منصات لتجارة 
األص���ول ب��ت��داول مبثل تلك العمالت، نافياً 

شائعات عن إصدار عمالت من هذا النوع.
وأض����اف ب��ن��ك ال��ش��ع��ب الصيني )البنك 

املركزي( في بيان على موقعه اإللكتروني أن 
البنك املركزي ال ي��زال ي��درس ويختبر عملته 
الرقمية اخل��اص��ة، وأن ج��دوالً زمنياً يجري 
تداوله على اإلنترنت لطرح عملة رقمية غير 

دقيق.

ارتفع النفط أمس اخلميس بعد أن أظهرت بيانات 
للقطاع تراجعا مفاجئا في مخزونات اخلام األمريكية، 
في حني جاء دعم إضافي من تصريحات مسؤول في 
أوب��ك عن منو دون املتوقع إلنتاج النفط الصخري 

بالواليات املتحدة في 2020.
لكن حد من املكاسب إش��ارات متباينة بخصوص 
الطلب على النفط في الصني، أكبر مستورد للخام في 
العالم، حيث زاد الناجت الصناعي أبطأ من املتوقع في 
أكتوبر ، لكن استهالك املصافي من اخلام سجل ثاني 

أعلى مستوى له على اإلطالق.
وبحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش، كانت 
العقود اآلجلة لبرنت مرتفعة 39 سنتا مبا يعادل 0.6 
باملئة إلى 62.76 دوالر للبرميل، في حني زاد اخلام 
األمريكي غ��رب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.7 

باملئة ليصل إلى 57.51 دوالر للبرميل.
ك��ان محمد باركندو األم��ني العام ملنظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوب��ك( قال إن من املرجح خفض 
توقعات امل��ع��روض ف��ي 2020، والسيما م��ن النفط 
الصخري األمريكي، مضيفا أن بعض شركات النفط 

الصخري في الواليات املتحدة ال تتوقع منو اإلنتاج 
أكثر من حوالي 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.

وقال هوي لي، االقتصادي لدى بنك أو.ٍسي.بي.سي 
في سنغافورة، إنه في حني دعمت تصريحات باركندو 
األسعار، فإنه ال توجد طريقة واضحة ميكن ألوبك أن 

تتوقع بها إنتاج النفط خارج دول املنظمة.
وقال ”ال أتوقع تغيرات كبيرة في املعروض ولذا 
ستظل األسعار داخ��ل النطاق ذات��ه ال��ذي الزمته منذ 

مطلع نوفمبر.“
تتناقض تصريحات باركندو أيضا مع توقعات 
إدارة معلومات الطاقة األمريكية بأن إنتاج الواليات 
املتحدة من النفط بصدد تسجيل مستويات قياسية 

مرتفعة جديدة هذا العام والعام القادم.
وقال معهد البترول األمريكي إن مخزونات اخلام 
تراجعت على غير املتوقع 541 ألف برميل في األسبوع 
املنتهي في الثامن من نوفمبر ، بينما توقع احملللون 
زيادتها 1.6 مليون برميل يوميا. وارتفعت مخزونات 
البنزين ون��واجت التقطير، حسبما أظهرته بيانات 

املعهد.
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في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتطبيق 
شبكات اجليل اخلامس، يبدأ حتٍد من نوع آخر 
لدى مزودي خدمات االتصاالت وهو تطوير 

»اجليل السادس«.
ه��ذا م��ا كشف عنه رئ��ي��س مجلس إدارة 
شركة ه��واوي الصينية ليانغ ه��وا، وال��ذي 
قال في مقابلة خاصة مع قناة »العربية«، 
إن فريق البحث في الشركة بدأ باستكشاف 

تقنية اجليل السادس.
وقال ليانغ هوا »يستمر كل جيل في مجال 
االتصاالت الالسلكية حلوالي 10 سنوات، 
واجل��ي��ل ال��س��ادس ه��و اجل��ي��ل ال��ق��ادم ال��ذي 
ال ي��زال في أول��ى مراحل البحث. وق��د قمنا 
بتعيني فريق بحث يركز حالياً بالدرجة 
األولى على الطيف الذي ستستخدمه تقنية 
اجليل ال��س��ادس، والقضايا الفنية األخ��رى 
التي يتعني معاجلتها وأخذها بعني االعتبار، 
باإلضافة إل��ى ميزاتها الفريدة، واأله��م من 
ذلك الفوائد االقتصادية واالجتماعية التي 

ستوفرها هذه التقنية.
»لن تكون تقنية اجليل السادس متاحة 
على املستوى التجاري قبل 10 سنوات أخرى، 
وبالتالي لن تدخل حيز االستخدام قبل عام 
2030. لقد بدأت أبحاث تقنية اجليل اخلامس 
في عام 2009، ولكن االنتشار التجاري لها لم 

يبدأ إال في عام 2019«.
وأوضح هوا أن هواوي هي شركة خاصة 
مملوكة بالكامل ملوظفيها، ولدينا اثنان من 
املساهمني: األول ه��و ه���واوي لالستثمار 
القابضة وشركة هواوي القابضة احملدودة، 
وال��ث��ان��ي ه��و السيد رن تشنجفي بصفته 
الشخصية. وق���ال »ل��ي��س لدينا أي خطط 
لالكتتاب ال��ع��ام وسنلتزم بنظام »ملكية 
أسهم الشركة ملوظفيها«. نحن نتبع منوذجاً 
للقيادة اجلماعية إلدارة شركتنا، ونركز على 
القيام باستثمارات استراتيجية مستمرة في 
املجاالت الرئيسية من أجل حتقيق املزيد من 

النمو«.

ليانغ هوا: »هواوي« بدأت تطوير 
شبكات اجليل السادس

ذاته النطاق  داخل  ستظل  واألسعار  املعروض  في  كبيرة  تغيرات  أتوقع  ال  باركندو: 

أوبك من  وتصريحات  األميركي  اخلام  مخزون  تراجع  بفعل  يرتفع  النفط 

الصني لم: نصدر أي عمالت رقمية

»داو«  ي��رف��ع  »دي��زن��ي« 
و»س��ت��ان��درد ان��د ب��ورز« 
ق���ي���اس���ي���ة  ذرى  ص��������وب 

و»ناسداك« يهبط

سجل املؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد اند 
بورز 500 مستويات قياسية مرتفعة مدعومني بقفزة 
كبيرة في أسهم والت ديزني، لكن ناسداك تراجع في 
حني ظلت املكاسب محدودة بفعل جتدد الضبابية حول 

عالقات التجارة األمريكية الصينية.
وارتفع داو 92.1 نقطة مبا يعادل 0.33 باملئة ليصل 
إلى 27783.59 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 2.13 
نقطة أو 0.07 باملئة مسجال 3093.97 نقطة بينما 
تراجع املؤشر ناسداك املجمع 3.99 نقطة أو 0.05 

باملئة إلى 8482.10 نقطة.

»أدنوك« للحفر تخطط حليازة عشرات 
2025 احلفارات بحلول 

ق��ال��ت أدن����وك للحفر التابعة 
لشركة ب��ت��رول أبوظبي الوطنية 
)أدن���وك( في بيان أم��س  اخلميس 
إنها تخطط لتوسع كبير في أسطول 
حفاراتها وذل��ك بحيازة عشرات 
احل��ف��ارات اإلض��اف��ي��ة املخصصة 
للعمل في احلقول البرية والبحرية 
واجلزر النفطية الصناعية بحلول 

.2025
وأف��اد البيان أن أدن��وك اشترت 
أرب��ع��ة ح���ف���ارات ب��ري��ة متطورة 
م��ص��ن��وع��ة ف��ي اإلم������ارات بقيمة 
إجمالية ت��زي��د على 350 مليون 
درهم إماراتي )100 مليون دوالر( 
في نوفمبر ، في املرحلة األولى من 
عملية توسع لدعم ه��دف حتقيق 

سعة إنتاجية من النفط اخلام تبلغ 
خمسة ماليني برميل يوميا بحلول 

.2030
ترفع ه��ذه احل��ف��ارات اإلضافية 

قيمة احلفارات املصنوعة باإلمارات 
في أدنوك للحفر إلى أكثر من سبعة 
مليارات دره��م إم��ارات��ي )ملياري 

دوالر(.
ق��ال البنك املركزي إن مصر ستطرح عطاء 
أذون خزانة مقومة بالدوالر ألجل عام بقيمة 

1.56 مليار دوالر في 18 نوفمبر.

وأضاف البنك أنه ستجري تسوية العطاء في 
19 نوفمبر وسيحل أجل استحقاق األذون في 17 

نوفمبر 2020.

مصر تستعد لطرح أذون خزانة 
1.56 مليار دوالر ألجل عام ب� 

0.2 باملئة  منو اقتصاد اليابان 
في الربع الثالث

أظهرت بيانات حكومية أم��س  اخلميس منو 
اقتصاد اليابان 0.2 باملئة على أس��اس سنوي 
ب��ني يوليو مت��وز وسبتمبر ، م��واص��ال توسعه 
للربع الرابع على التوالي. كان متوسط توقعات 
االقتصاديني في استطالع أجرته رويترز أن ينمو 
الناجت احمللي اإلجمالي 0.8 باملئة في الربع الثالث 
من العام. يأتي ذلك عقب منو معدل بلغ 1.8 باملئة 

بني ابريل ويونيو. شومقارنة مع الربع السابق، 
منا االقتصاد 0.1 باملئة، في حني ك��ان متوسط 
التوقعات لنمو قدره 0.2 باملئة، حسبما أظهرته 
األرق��ام الصادرة عن مكتب مجلس ال��وزراء. ومنا 
االستهالك اخلاص، الذي يشكل نحو 60 باملئة من 
االقتصاد، 0.4 باملئة وزاد اإلنفاق الرأسمالي 0.9 

باملئة، في حني انخفضت الصادرات 0.7 باملئة.

أش��ار دميتري مارينتشينكو، كبير مديري النفط 
والغاز لدى وكالة فيتش، إلى أن أبرز ما لفت انتباهه 
في نشرة طرح أرامكو السعودية هو سياسة توزيع 
األرباح، بعد أن أكدت الشركة عزمها توزيع أرباح بقيمة 

75 مليار دوالر.
وقال مارينتشينكو في لقاء مع »العربية«: »إن أبرز ما 
لفت نظري في نشرة طرح »أرامكو« هو سياسة توزيع 
األرباح ففي سبتمبر املاضي قالت الشركة إنها ستقوم 
بزيادة توزيع األرباح إلى 75 مليار ريال، وهذه خطوة 
تعتبر مهمة للغاية مقارنة باخلطط السابقة. ففي نشرة 
اإلصدار أكدت الشركة عزمها توزيع أرباح على مالكها 

بقيمة 75 مليار دوالر«.
وتابع »أضافت »أرام��ك��و« في النشرة أنه بالنسبة 
لألعوام من 2020 إلى 2024، إذا كانت األرباح السنوية 
املعلنة تقل عن 75 مليار دوالر، فإن توزيعات األرباح 
للمساهمني غير احلكوميني تهدف إلى حتديد األولويات، 
بحيث يحصلون على حصتهم التناسبية م��ن تلك 

األرباح.
وأض��اف »نعتقد في طفيتش« أنه بناء على هامش 
الربح ستكون الشركة ق��ادرة على توزيع أرب��اح ب� 75 
ملياراً خالل السنوات القليلة القادمة. االكتتاب العام 
يعني املزيد من الشفافية، حتتاج أرامكو إلجراء مكاملات 
منتظمة مع املستثمرين، وهذا جديد بالنسبة للشركة إال 

أن ذلك سيمنح الثقة التأكيد للمستثمرين«.
وأض���اف »ال أعتقد أن ط��رح أرام��ك��و سيؤثر على 
استراتيجيتها إال أن الشركة استفادت من اخلطوات التي 
اتخذتها احلكومة السعودية حتسبا لالكتتاب العام، 

وهو خفض الضرائب على الشركة، كما مكنت الشركة 
من توزيع أرب��اح عالية هذا وعوضت احلكومة أرامكو 
عن الدخل املفقود نتيجة بيع الشركة لبعض املنتجات 

بأسعار منظمة في اململكة«.

دوالر مليار   75 ب� أرباح  توزيع  على  قادرة  ستكون  »أرامكو«  فيتش: 

ليانغ هوا
محمد باركندو

دميتري مارينتشينكو

قالت تيكاي إل.إن.جي بارتنرز لدى إعالنها نتائجها 
الفصلية إن من املتوقع حاليا أن يبدأ أول مرفأ إعادة 

تغييز بحريني العمل بنهاية العام، وهو موعد متأخر 
عما سبق إعالنه.

وتأجل بدء تشغيل املرفأ مرتني على األق��ل، وكان 
أحدث موعد أُعلن لبدء التشغيل في الربع الثالث من 

العام.
ولم تذكر تيكاي، التي متلك حصة في املرفأ، سبب 
التأجيل. وق��ال الرئيس التنفيذي م��ارك كرميني إن 
”تقدما جيدا“ حتقق في املرفأ، بيد أنه من املتوقع اآلن 

أن يبدأ التشغيل قبل نهاية العام.
متلك تيكاي ثالثني باملئة في امل��ش��روع املشترك 
لشركة البحرين للغاز املسال، التي متلك مرفأ االستالم 
وإع���ادة التغييز قيد اإلن��ش��اء ف��ي البحرين. ومن 
املساهمني اآلخرين الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
وسامسوجن لإلنشاء والتجارة ومؤسسة اخلليج 

لالستثمار.
وبحسب املوقع اإللكتروني لشركة البحرين للغاز 
املسال، من املقرر أن يضم املرفأ وحدة تخزين عائمة 
ورصيفا بحريا الستالم الغاز الطبيعي املسال وحاجز 
أمواج ومنصة إعادة تغييز وأنابيب غاز حتت املياه 
من املنصة إلى الشاطئ ومنشأة الستالم الغاز على 

الشاطئ ومنشأة برية إلنتاج النيتروجني.
وتشير بيانات تعقب السفن من رفينيتيف إلى أن 
وحدة التخزين العائمة ”روح البحرين“ راسية حاليا 

في مرسى بالبحرين.

العام بنهاية  العمل  يبدأ  املسال  للغاز  البحرين  مرفأ  تيكاي: 

دميتري مارينتشينكو

االحتياطي الفيدرالي يتوقع منوًا 
مستدامًا لالقتصاد األميركي

رجح رئيس االحتياطي الفدرالي 
األميركي جيروم ب��اول أن يواصل 
االقتصاد األميركي النمو، إال أنه 
يواجه مخاطر مستمرة من التباطؤ 

العاملي والنزاعات التجارية.
وف���ي مستهل ال��ش��ه��ادات أم��ام 
الكونغرس التي تستمر أياما، جدد 
باول التأكيد على أن البنك املركزي 
ع��ل��ق خ��ف��ض م���ع���دالت االق����راض 
املعيارية بعد خفضها ثالث مرات 

هذا األسبوع.
وق�����ال ب�����اول أم�����ام ال��ل��ج��ن��ة 
االقتصادية املشتركة أنه بعد تقدمي 
ه��ذا التحفيز لالقتصاد »فإنني 
وزم��الئ��ي ن��رى أن��ه م��ن امل��رج��ح أن 
يحدث توسع مستمر في النشاط 
االق��ت��ص��ادي، وس���وق عمل ق��وي، 
واق���ت���راب ال��ت��ض��خ��م م��ن معدلنا 

املستهدف وهو 2%«.
إال أن »ت��ب��اط��ؤ ال��ن��م��و خ��ارج 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، وت���ط���ورات 
التجارة أثرت على االقتصاد وتشكل 

مخاطر مستمرة«.
كما أش���ار إل��ى م��خ��اوف��ه بشأن 
ميزانية احلكومة »غير املستدامة« 
و«ال���دي���ون ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي تزيد 
ارت��ف��اع��ا«، مم��ا ق��د يحد م��ن ق��درة 
صناع السياسة على زيادة اإلنفاق 
حسب احل��اج��ة ف��ي فترة التباطؤ 

االقتصادي.


