
ارت��ف��ع امل��ؤش��ر نيكي الياباني ليغلق علي 
أعلى مستوى ف��ي عشرة أشهر ونصف أمس 
االثنني رغم الضبابية بشأن انسحاب بريطانيا 
من االحت��اد األوروب���ي والتي أثنت الكثير من 

املستثمرين.
وصعد امل��ؤش��ر القياسي 0.25 باملئة إلى 
22548.90 نقطة مسجال ذروته منذ الثالث من 

ديسمبر.
وزاد املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا 0.41 
باملئة إلى 1628.60 نقطة، في مكاسب شملت 
نطاقا واسعا من األسهم في حني فاق عدد األسهم 

الرابحة تلك اخلاسرة بنسبة سبعة إلى ثالثة 
تقريبا.

لكن قيمة التعامالت كانت ضمن األق��ل هذا 
ال��ع��ام عند 1.53 تريليون ي��ن أي نحو ثلث 

املتوسط على مدار العام املنقضي.
وارتفعت أسهم داي��وا ل���أوراق املالية 2.5 
باملشة وماتسوي ل��أوراق املالية 2.1 باملئة. 
وق���ادت املكاسب أي��ض��ا ش��رك��ات ب��ن��اء امل��ن��ازل 
حيث صعدت دايوا هاوس اندستري 2.5 باملئة 
وسيكسوي ه��اوس 1.9 باملئة، لتسجل أعلى 

مستوى في ثالثة عقود.

هبطت أسعار النفط أمس االثنني وسط 
استمرار املخاوف بشأن األفاق االقتصادية 
العاملية وتأثير ذلك على الطلب على النفط 
في حني تخلفت روسيا من جديد عن الوفاء 
باملستوى املستهدف من إنتاج النفط الشهر 

املاضي. 
وت��راج��ع��ت أس��ع��ار التعاقدات اآلجلة 

خلام برنت القياسي عشرة سنتات أو 0.2 
في املئة إلى 59.32 دوالر للبرميل بحلول 

الساعة 0108 بتوقيت جرينتش.
وهبطت أسعار التعاقدات اآلجلة للخام 
األمريكي تسعة سنتات أو0.2 في املئة إلى 

53.69 دوالر.
وتباطأ النمو االقتصادي للصني إلى 

ستة ف��ي املئة على أس��اس سنوي خالل 
ال��رب��ع الثالث فيما يعد أضعف من��و منذ 
27 عاما ونصف العام وأقل من التوقعات 
بسبب تراجع إنتاج املصانع واستمرار 

التوترات التجارية.
وم��ع ذل��ك ف��إن حتقيق إن��ت��اج املصافي 
في الصني زي��ادة 9.4 في املئة على أساس 

سنوي خالل سبتمبر يشير إلى أن الطلب 
على النفط م��ن أكبر مستورد للنفط في 

العالم ما زال قويا.
وفيما يتعلق ب��امل��ع��روض م��ن النفط 
قالت روسيا إنها أنتجت كمية من النفط 
في سبتمبر أكبر مما نص عليه اتفاق عاملي 
بسبب زي��ادة في إنتاج مكثفات الغاز مع 

استعداد البالد لفصل الشتاء.
وكانت منظمة أوبك وروسيا ومنتجني 
آخرين للنفط فيما يعرف بتحالف أوبك+ قد 
اتفقوا في ديسمبر على خفض اإلنتاج 1.2 

مليون برميل يوميا من بداية هذا العام.
ولكن ع��دة دول وم��ن بينها السعودية 
شكت م��ن ع��دم ال��ت��زام روس��ي��ا باالتفاق 
بشكل ك��ام��ل.وأدت احملادثات بني الكويت 
والسعودية الستئناف إنتاج النفط من 
احلقول التي تتم إدارتها بشكل مشترك في 
املنطقة املقسومة إلى تعزيز املخاوف من 

زيادة املعروض.
وقالت وزارة املالية اليابانية إن واردات 
اليابان من النفط اخلام ارتفعت 3.4 باملئة 
في سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام 

املاضي.
واشترت اليابان، راب��ع أكبر مستورد 
للنفط في العالم، 2.95 مليون برميل يوميا 

من اخلام الشهر املاضي.
وب��ل��غ��ت واردات ال��ي��اب��ان م��ن ال��غ��از 
الطبيعي املسال 6.439 مليون طن الشهر 
املاضي، بارتفاع 2.6 باملئة عنها قبل عام. 
وهبطت واردات الفحم احلراري املستخدم 
في توليد الكهرباء 0.6 باملئة في سبتمبر 
أي��ل��ول إل��ى 9.186 مليون ط��ن، بحسب 

البيانات.
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قالت شركة النفط احلكومية ف��ي اإلك���وادور 
)ب��ت��روإك��وادور( إنها ستستأنف تصدير النفط 
اخلام بعد أن أجبرتها االحتجاجات التي شهدتها 
البالد هذا الشهر ضد اجراءات التقشف احلكومية 

على إعالن حالة القوة القاهرة.
وأوقفت اإلكوادور مبيعات النفط اخلام وأغلقت 
خطا حكوميا مهما ألنابيب النفط في التاسع من 
أكتوبر بسبب تعليق العمليات فيما ال يقل عن 20 

حقال بسبب املظاهرات.
وقالت الشركة في بيان ”سيعاد خالل األيام 
املقبلة حتديد مواعيد لكل الصادرات التي ُعلقت 

لتنفيذ كل االلتزامات التي على الشركة“.
وتقول جهات حكومية إن االحتجاجات التي 
ب���دأت ف��ي ال��ث��ال��ث م��ن أك��ت��وب��ر أدت إل��ى سقوط 
نحو ثمانية قتلى إلى جانب التسبب في أضرار 

للممتلكات اخلاصة والبنيية األساسية النفطية.
وتراجع الرئيس لينني مورينو عن إلغاء دعم 
السوالر والبنزين بعد االحتجاجات العنيفة التي 

قادتها حركة السكان األصليني.
وتظهر بيانات رسمية أن اإلكوادور خسرت 1.5 
مليون برميل من إنتاج النفط اخلام فيما بني السابع 

من أكتوبر و13 من نفس الشهر.
وقالت شركة بتروأمازونس النفطية اململوكة 
للدولة أيضا إنها ستحتاج إلى 48.4 مليون دوالر 

إلصالح األضرار.
وكانت اإلك��وادور تنتج قبل االحتجاجات نحو 
545 ألف برميل يوميا . وقالت حكومة مورينو إن 
اإلك��وادور ستنسحب من منظمة البلدان املصدرة 

للبترول )أوبك( في يناير من أجل زيادة اإلنتاج.

احلكومية  النفط  شركة 
الصادرات  تستأنف  باإلكوادور 

سبتمبر في  باملئة   3.4 اخلام  من  اليابان  واردات  حجم  ارتفاع 

اإلمدادات ومخاوف  الطلب  ضعف  توقعات  بسبب  تهبط  النفط  أسعار 

ونصف  أشهر   10 لذروة  يرتفع  »نيكي« 

س�����������������ن�����������������دات ل��������ب��������ن��������ان 
الدوالرية تهوي

هوت السندات احلكومية للبنان مبقدار سنت واحد 
أو أكثر أمس االثنني عقب احتجاجات عارمة على األزمة 
االقتصادية في البالد اتسع نطاقها قبيل اجتماع ملجلس 

الوزراء بشأن تسريع خطى إصالحات.
وه��وى إص��دار 2025 مبقدار 1.34 سنت في ال��دوالر 
ليجري تداوله عند 65.5 سنت، حسبما أظهرته بيانات 
تريدويب، لتصل خسائر السندات في يومني إلى حوالي 
أربعة سنتات. شهد لبنان مظاهرات على مدار أربعة أيام 
هي األضخم منذ عقود احتجاجا على النخبة احلاكمة 
التي تطاردها مزاعم بالفساد واحملسوبية. واتفق رئيس 
الوزراء سعد احلريري على حزمة إصالحات مع شركائه 

في احلكومة.

السعودية: طرح وحدات 
»صندوق جي آي بي«

أعلنت هيئة السوق املالية السعودية صدور قرارها 
املتضمن املوافقة ل� »شركة جي أي بي كابيتال« على طرح 
وحدات »صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا« طرحاً عاماً.
وأضافت الهيئة في بيان لها أن »ق��رار االستثمار من 
دون االطالع على الشروط واألحكام للصندوق ودراسة 
محتواها، ق��د ينطوي على مخاطر ع��ال��ي��ة. ل��ذا يجب 
على املستثمر االط��الع على ش��روط وأحكام الصندوق، 
التي حتتوي على معلومات تفصيلية ع��ن الصندوق 
واستراتيجية االستثمار وعوامل املخاطرة، ودراستها 
بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى االستثمار من عدمه 
في ظل املخاطر املصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات 
الشروط واألحكام، فإنه يفضل الرجوع ملدير الصندوق 
ملزيد من املعلومات«. يجب أن ال ينظر إلى موافقة الهيئة 
على ط��رح ال��ص��ن��دوق على أنها مصادقة على ج��دوى 
االستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة باملوافقة 
على الطرح يعني أنه قد مت االلتزام باملتطلبات النظامية 

بحسب نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.

الصومال يستهدف احلد من الفقر 
وتعزيز البنية التحتية فور إلغاء ديونه

ق��ال وزي��ر املالية الصومالي عبد الرحمن دعالي 
بيلي إن بالده ستمضي قدما في جهود احلد من الفقر 
وفي تنفيذ مبادرة رئيسية إلنشاء موانئ وطرق للنقل 
إذا وافقت جهات اإلق��راض الدولية على شطب ديون 
الصومال التي يبلغ حجمها خمسة مليارات دوالر في 

فبراير.
وقال بيلي إنه شعر بتفاؤل بعد التقدم الذي حتقق 
خالل محادثات مع مسؤولني من الواليات املتحدة،أكبر 
دائني الصومال، وبريطانيا وغيرهما أثناء االجتماعات 
السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي األسبوع 

املاضي.
وق���ال ال��وزي��ر ف��ي مقابلة م��ع روي��ت��رز ”الوضع 
يتحسن... اجلميع كان إيجابيا“. وأضاف أن املسؤولني 
األمريكيني وغيرهم أبدوا رضاهم عن النتائج الطيبة 

التي حققها الصومال في برنامج يهدف إللغاء الديون.
وتعهدت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد 
الدولي ي��وم السبت بدعم الصندوق الكامل ملساعي 

الصومال إلعفائه من الديون في ”املستقبل القريب“.
وتبلغ دي��ون الصومال اخلارجية نحو 4.7 مليار 
دوالر وه��و م��ا وص��ف��ه ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي بأن 
الصومال ال يستطيع حتملها. وقال بيلي إن الصندوق 
يدرس املنح املطلوبة على وجه الدقة ملعاجلة متأخرات 
ديون الصومال قبل اجتماع ملجلس إدارته في منتصف 

نوفمبر.
وقال بيلي إن بريطانيا واالحت��اد األوروب��ي وقطر 
ع��رض��ت حتمل نحو 150 مليون دوالر م��ن دي��ون 
الصومال لدى صندوق النقد الدولي والتي تبلغ في 

املجمل نحو 330 مليون دوالر.
ولعبت وزارة اخلزانة األمريكية دورا في تشجيع 
الدعم من باقي أعضاء صندوق النقد الدولي وجتري 
محادثات مع الكوجنرس بشأن اخل��ط��وات الالزمة 

لشطب الدين الضخم املستحق على الصومال. وتبلغ 
ال��دي��ون املستحقة ل���وزارة اخل��زان��ة األمريكية على 

الصومال مليار دوالر.
وقال بيلي إنه فور إلغاء الديون، سيسعى الصومال 
للتفاوض بشأن احلصول على منح بقيمة 300 مليون 
دوالر سنويا على مدى السنوات الثالث املقبلة. وأوضح 
أن هذه املنح ستسمح للصومال بالبدء في اإلنفاق على 
مشروعات للحد من الفقر من خ��الل حتسني قطاعي 
التعليم والرعاية الصحية، وكذلك دعم إمدادات املياه 
والكهرباء واالستثمار في مشروعات البنية التحتية 
املهمة األخرى. وقال إن الصومال لديه احتياجات في كل 

املجاالت بعد 30 عاما بال دعم دولي يذكر.

فتحت األسهم األوروبية على ارتفاع طفيف 
أمس االثنني، مما يشير إلى تفاؤل املستثمرين 
بإمكانية ت��ف��ادي بريطانيا اخل���روج من 
االحتاد األوروبي دون اتفاق، حتى مع تأجيل 
املشرعني البريطانيني اقتراعا مهما على اتفاق 

االنفصال.
وأص���رت احلكومة البريطانية على أن 
بريطانيا ستنسحب من االحت��اد األوروب��ي 
في احلادي والثالثني من أكتوبر رغم إجبار 
البرملان رئيس ال��وزراء بوريس جونسون 

على أن يبعث برسالة لالحتاد لطلب التأجيل.
وارتفع املؤشر ستوكس 600 األوروب��ي 
0.2 باملئة بعدما ختم األسبوع املاضي دون 
تغير ي��ذك��ر، م��ت��ض��ررا م��ن بعض النتائج 
الفصلية الضعيفة وت��ض��ارب التقارير 
اإلع��الم��ي��ة ع��ن االن��س��ح��اب البريطاني من 
االحتاد األوروبي. وصعد املؤشر البريطاني 
فايننشال تاميز 100 بنسبة 0.3 باملئة إذ 
استفادت الشركات التي تعتمد بشكل كبير 

على التصدير من ضعف اجلنيه االسترليني.

األسهم األوروبية ترتفع مع 
استمرار معركة اخلروج البريطاني

بروكوريكا: صناعة التعدين
 في تشيلي تعمل بشكل طبيعي 

قال وزير التعدين في تشيلي بالدو بروكوريكا 
إن صناعة التعدين تعمل بشكل طبيعي رغم 
االح��ت��ج��اج��ات العنيفة ال��ت��ي ه��زت العاصمة 
سانتياجو ومدنا أخرى في شتى أنحاء أكبر منتج 

للنحاس في العالم.
ودف��ع��ت االح��ت��ج��اج��ات على زي���ادة أسعار 
املواصالت العامة الرئيس سيباستيان بنيرا إلى 

إلغاء الزيادة وإعالن حالة الطوارئ.
وق��ال بروكوريكا لرويترز في رسالة عبر 
البريد اإللكتروني إن كل مناجم تشيلي تعمل 
بشكل طبيعي.وأضاف ”لم تقع هجمات )على 

امل��ن��اج��م(. وع��ل��ى العكس فإنها تعمل بشكل 
طبيعي“.

وق��ال إن الشركات اتخذت اج���راءات لضمان 
استطاعة عمال ال��وردي��ات دخ��ول املناجم رغم 

انقطاع وسائل النقل في كل أنحاء البالد.
وأُغلقت ال��ش��وارع الرئيسية في سانتياجو 
في مطلع األسبوع كما ُعلقت الرحالت اجلوية 
من وإل��ى املدينة بعد عجز أف��راد أطقم الطيران 
وموظفي املطار في الوصول إلى مقار عملهم.وتقع 
معظم املناجم الرئيسية في تشيلي في الثلث 

الشمالي من البالد بعيدا عن املراكز السكانية.

ق��ال محافظ البنك امل��رك��زي املصري، 
طارق عامر، إن القطاع املصرفي املصري 
لديه الكثير من اإلمكانات، والطريق إلى 

األمام يتمثل في اإلصالحات الهيكلية.
وأش��ار في كلمته أم��ام معهد التمويل 
الدولى خالل فعاليات االجتماع السنوي 
للمعهد، إلى أن البنك املركزي كان يعكف 
على تنفيذ إص��الح��ات هيكلية للنظام 
املصرفى منذ عام 2004، وهو ما ساهم في 
حتسني مستوى اإلش��راف والتنظيم على 

القطاع املصرفي.
وتابع: »سنواصل العمل على حتسني 
ذل���ك، م��ن خ��الل ال��ق��ان��ون اجل��دي��د للبنك 
املركزي والقطاع املصرفي، والذي أقرته 
احل��ك��وم��ة ف��ي وق���ت س��اب��ق م��ن الشهر 
اجلاري. وأردف أن الهدف من هذا القانون 
هو حتقيق املزيد من التنافسية في النظام 
املصرفي، مضيفاً أن مصر لديها إمكانات 
ضخمة فيما يتعلق بتقدمي خدمات مالية 

إلى اقتصادها.
ول��ف��ت م��ح��اف��ظ »امل���رك���زي امل��ص��ري« 
إلى أن %32 من البالغني فقط في مصر 
لديهم حسابات بنكية. ونوه عامر إلى أن 
اخلطوة التالية بعد إمتام برنامج اإلصالح 
االقتصادي املتفق عليه مع صندوق النقد 
ال��دول��ي مل��دة 3 س��ن��وات، هي املضي قدما 

و«ب��ق��وة« ف��ي إص��الح��ات هيكلية أكثر 
صرامة، تتضمن حتسني البيئة ملستثمري 
القطاع اخلاص، والنهوض بالصناعة من 
خالل القضاء على البيروقراطية، وحتفيز 

املصنعني احملليني.
وض���رب ع��ام��ر م��ث��ال بتحسني تكلفة 
م��دخ��الت اإلن��ت��اج، رمب��ا ف��ي إش���ارة منه 

إلى خفض أسعار الغاز لبعض األنشطة 
الصناعية م���ؤخ���راً، واآلل��ي��ة اجل��دي��دة 
لتخصيص األراضي للمستثمرين. وشدد 
على »وج��ود رغبة حالية فى فعل املزيد 
ألن النجاح يولد املزيد من النجاح وألن 

النجاح يولد الثقة أيضا«.
وذكر أن األه��داف األساسية لالقتصاد 

املصري تأتي بثمارها بسرعة وبشكل 
كبير، مما وضع مصر في مكانة مختلفة، 
وهو ما ساهم في تغيير وضع االقتصاد 
امل��ص��ري ال��ذي »ل��دي��ه الكثير لتقدميه«، 
مؤكداً أنه يشعر بارتياح بأن »االقتصاد 
املصري ينعم باألمان« بعد سنوات من 

القلق حول املستقبل.
ونوه إلى أنه على الرغم من أن نتائج 
اإلص���الح���ات ل��م ت��ظ��ه��ر ب��وض��وح بعد 
ف��ي م��ي��زان امل��دف��وع��ات، إال أن امل��ؤش��رات 
االقتصادية في انتعاش، كما أن األساس 

الصحيح للنمو قد مت وضعه.
وقال إن املستثمرين احملليني ساهموا 
ف��ي جن���اح إص���الح���ات س���وق ال��ص��رف، 
وأضاف: »مصر تخطت مشكلة العملة... 
وتتمتع اآلن بثقة املستثمرين الدوليني… 
ولكننا كنا نعتمد أكثر على استعادة ثقة 

السوق احمللية«.
وح��ول احمل��ادث��ات م��ع ص��ن��دوق النقد 
ح��ول ات��ف��اق آخ��ر بعد انتهاء البرنامج 
احلالي، قال »عامر« إن برنامج احلالي 
املتفق عليه م��ع ص��ن��دوق النقد الدولي 
والذي ينتهي في نوفمبر املقبل، قد »حقق 
هدفه وأكثر«، مضيفاً أن مصر تتطلع إلى 
مواصلة االستفادة من خبرة الصندوق 

بشكل أو بآخر.

2004 منذ  بدأ  واإلصالح  ضخمة  إمكانات  متتلك  مصر  عامر:  طارق 

لينني مورينو

حفار نفط في تكساس

طارق عامر

كريستينا جورجيفا 

قالت شل مصر إنها تعتزم طرح أصولها احلالية 
في الصحراء الغربية للبيع بغية التركيز على توسعة 

أعمالها في مشروعات الغاز باملناطق البحرية.
ونقل بيان للشركة عن وائل صوان، املدير التنفيذي 
العام لالستكشاف واإلن��ت��اج في ش��ل، قوله »سنظل 

ملتزمني جت��اه مصر ومستمرين ف��ي دع��م احلكومة 
املصرية في رؤيتها نحو حتويل مصر الى مركز للطاقة، 
وذلك عن طريق التوسع في أعمالنا مبناطق االمتياز 
البحرية واملياه العميقة وسلسلة القيمة املضافة للغاز 

الطبيعي«.

أصولها  طرح  تعتزم  مصر«  »شل 
للبيع الغربية  بالصحراء 


