
ق��ال م��س��ؤوالن إن ت��اي��وان تركز على الهند 
كوجهة محتملة لنشاط شركاتها في قطاعات 
التكنولوجيا وال��س��ي��ارات والطاقة املتجددة 
والزراعة بعد أن أدت احلرب التجارية مع الصني 

إلى جعل شركاتها تبحث عن أسواق جديدة.
وألكثر من عشرة آالف شركة تايوانية من 
بينها فوكسكون امل���وردة لشركة أب��ل وشركة 
ويسترون عمليات ضخمة في الصني بفضل 
حوافزها الضريبية وسلسلة اإلمداد والتموين 

املنظمة وعالقاتها الثقافية باجلزيرة.
ولكن احلرب التجارية بني واشنطن وبكني 
أدت إلى زيادة التعريفات اجلمركية على سلع 
تساوي عشرات املليارات من الدوالرات وتعطيل 
سلسلة اإلمدادات العاملية مما دفع الشركات إلى 
التفكير في دول أخرى للهروب من التعريفات 

اجلمركية األعلى.
وقال شيهو-تشونغ ليو نائب رئيس مجلس 
تنمية التجارة اخلارجية بتايوان للصحفيني إن 
”هذه احلرب التجارية شجعت شركات تايوانية 
الهند ودول آسيان األخرى تعد أسواقا بديلة“.أكثر على اكتشاف خيارات أخ��رى. ولذلك فإن 

قالت وكالة أنباء الصني اجلديدة)شينخوا( أمس 
السبت إن الصني وال��والي��ات املتحدة أجرتا محادثات 

”بناءة“ بشأن التجارة في واشنطن.
وأض��اف��ت شينخوا دون ذك��ر تفاصيل أن الدولتني 

اتفقتا على مواصلة االتصال بشأن القضايا ذات الصلة 
وناقشتا تفاصيل جولة احملادثات التجارية املقبلة في 

أكتوبر.
وق��ال الرئيس األمريكي دون��ال��د ترامب إن إدارت��ه 

”حترز تقدما كبيرا“ مع الصني، مع استمرار محادثات 
جتارة على مستوى النواب لليوم الثاني ورفع واشنطن 

الرسوم عن أكثر من 400 منتج صيني.
وق��ال ترامب، متحدثا إلى الصحفيني خالل اجتماع 
في البيت األبيض مع رئيس الوزراء األسترالي سكوت 
موريسون، إن الواليات املتحدة جتني مليارات الدوالرات 
من الرسوم املفروضة على املنتجات الصينية، مضيفا أن 

اإلجمالي سيصل قريبا إلى 100 مليار دوالر.
لكنه أشار إلى أن احملادثات متضي على نحو جيد. 

وقال ”دعوني أقول: نحرز تقدما كبيرا مع الصني.“
وق��ال إن موافقة الصني على مزيد م��ن املشتريات 
الزراعية لن يكون كافيا. وتابع ”نبحث عن اتفاق كامل. 
لست أبحث عن اتفاق جزئي،“ مضيفا أنه ال يحتاج إلى 

إبرام اتفاق قبل االنتخابات الرئاسية في 2020.
وم��ا زال��ت شقة اخل��الف واس��ع��ة ب��ني إدارة ترامب 
واحل���زب الشيوعي الصيني ف��ي القضايا األساسية 
لنزاعهما التجاري، مبا في ذلك إعالن الواليات املتحدة أن 
بعض الشركات احلكومية الصينية تهدد األمن القومي، 
ورفض بكني تغيير منوذجها االقتصادي بإلغاء الدعم 

املقدم للشركات التابعة للدولة.
وأصدر مكتب املمثل التجاري األمريكي ثالثة إخطارات 
تستثني تشكيلة واس��ع��ة م��ن املنتجات م��ن الرسوم 
استجابة لطلبات من الشركات األمريكية التي تقول إن 

الرسوم ستفرز مصاعب اقتصادية.
يشمل اإلع��ف��اء 437 منتجا مثل ل��وح��ات ال��دوائ��ر 
اإللكترونية املطبوعة ومعاجلات الرسوميات احلوسبية 
وأطواق الكالب واألرضيات اخلشبية املنضدة ومصابيح 

عيد امليالد املصغرة.
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تراجعت أسعار النفط بفعل جتدد املخاوف 
بشأن ح��رب التجارة األمريكية الصينية، لكن 
العقود اآلج��ل��ة حققت مكاسب أسبوعية، مع 
تسجيل برنت أكبر زيادة أسبوعية له منذ يناير 
، بعد هجوم على صناعة الطاقة السعودية مطلع 

األسبوع.
وانخفضت العقود اآلجلة خلام برنت 12 سنتا 
ليتحدد سعر التسوية عند 64.28 دوالر للبرميل، 
ف��ي ح��ني أغلق اخل��ام األم��ري��ك��ي غ��رب تكساس 
الوسيط منخفضا أرب��ع��ة سنتات إل��ى 58.09 

دوالر للبرميل.
وقلصت األسعار مكاسبها جنبا إلى جنب مع 
أسواق األسهم واحلبوب بعد أن ألغى مسؤولون 
زراع��ي��ون صينيون ك��ان م��ن امل��ق��رر أن ي��زوروا 
واليات زراعية أمريكية األسبوع القادم رحلتهم 
إلى مونتانا ونبراسكا للعودة إلى الصني قبل 

املوعد املقرر.
ي��ت��زام��ن اإلل��غ��اء م��ع م��ح��ادث��ات جت���ارة في 

واشنطن في حني قال الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب إن��ه يريد اتفاق جت��ارة كامال مع بكني، 
وليس مجرد اتفاق على ش��راء الصني مزيدا من 

السلع الزراعية األمريكية.
لكن على م���دار األس��ب��وع، صعد ب��رن��ت 6.7 
باملئة، في أكبر مكاسبه منذ يناير ، وزاد غرب 
تكساس الوسيط 5.9 باملئة، وهي أكبر مكاسبه 

منذ يونيو.
كانت سوق النفط قفزت نحو 20 باملئة في رد 
فعل على هجوم 14 سبتمبر ، الذي قلص اإلنتاج 
السعودي مبقدار النصف واإلم���دادات العاملية 
نحو خمسة باملئة. لكن األسعار تخلت عن معظم 
تلك املكاسب الحقا بفعل تطمينات من اململكة بأنها 

ستستعيد اإلنتاج املفقود بنهاية الشهر احلالي.
غير أن ع��الوة املخاطر استمرت في األسعار 
مع تصاعد التوترات اجليوسياسية في املنطقة 
وإلقاء الواليات املتحدة والسعودية باللوم في 

الهجوم على إيران التي تنفي أي دور لها.

التجارة  مخاوف  بفعل  يهبط  النفط 
الرياض هجمات  بعد  أسبوعيًا  يصعد  لكن 

واشنطن مع   »بناءة«  جتارية  مباحثات  الصني: 

400 منتج صيني وترامب يريد اتفاقا »كاماًل« أميركا ترفع الرسوم عن 

قطاع األعمال التايواني 
يتطلع للهند كبديل للصني

ام����������رأة  أول  ت�����ع�����ي�����ني 
مصرف  رئاسة  ملنصب 

بريطاني كبير

أعلن املصرف امللكي األسكتلندي )آر بي اس( 
تعيني رئيسة جديدة له هي أليسون روز التي باتت 

أول امرأة تدير أحد املصارف البريطانية الرئيسية.
وتعتبر روز التي كانت حتى اآلن ترأس مصرف 
»ناتويست« وتعمل منذ 27 عاماً في املجموعة، كانت 
األوفر حظاً خلالفة روس ماكيوان. وستتسلم مهامها 

في األول من نوفمبر.
وأع��اد ماكيوان هيكلة املصرف الذي باتت متلك 
غالبيته السلطات الرسمية، وسيشغل منصب رئيس 

البنك األسترالي الوطني بحلول ربيع 2020.
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة امل��ص��رف امللكي 
االسكتلندي هوارد ديفيس حسب ما جاء في البيان: 
»أت��ش��ّرف بتعييننا أليسون مديرة عامة جديدة. 
ستجلب خبرتها الشاملة وت��اري��خ جناحها في 

مناصبها السابقة«، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
وأض��اف أن روس ماكيوان يترك خلفه »مصرفاً 
أع��اد التركيز على أس��واق��ه األساسية في اململكة 
املتحدة وأيرلندا، وحل معظم مشاكله القضائية 

الكبيرة، مع العودة إلى حتقيق األرباح«.
ووصفت روز تعيينها بأنه »ش��رف كبير« لها، 

معتبرًة »أننا نبدأ فصالً جديداً لهذا املصرف«.
وأشارت إلى أن »قطاعنا يواجه سلسلة حتديات، 
بني التقلبات االقتصادية والسياسية املستمرة مروراً 
بالتغّيرات في سلوكيات وتوقعات املستهلكني، 

املتأثرين بالتقدم التكنولوجي السريع«.
وب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ع��دالت ف��ائ��دة دن��ي��ا، تواجه 
املصارف التقليدية مثل البنك امللكي األسكتلندي 
أحد أقدم املصارف في بريطانيا، منافسة متزايدة من 
املصارف عبر اإلنترنت أو حتى عبر التطبيقات على 

الهواتف الذكية.

الدوالر يشل محطات الوقود
 في لبنان وإغالق للشركات

تسببت حالة تشبه ال��رك��ود ف��ي االق��ت��ص��اد احمللي 
وتباطؤ اللبنانيني باخلارج في ضخ الدوالر في تراجع 
احتياطي مصرف لبنان )البنك امل��رك��زي( م��ن النقد 
األجنبي، مما جعل من الصعب على الشركات شراء 

الدوالر الذي حتتاجه من البنوك.
وقال جمال بزازو، صاحب محطة بنزين »اإلضراب هو 
بسبب عدم وجود دوالر بالسعر الرسمي احملدد من قبل 
الدولة، وهو 1507ونص )ليرة(، ونحاول توفيره من 
الصرافني إذا ُوجد بال� 1560والفرق، الدولة تعرف سعر 
)عبوة الوقود( على أس��اس تسعيرة ال��دوالر الرسمية 
ولكن عند بيعها ب� 1560 حتدث خسائر يومية هائلة. 
وهو إذا سلمنا وجود الدوالر بالسوق، وهو من الصعب 

حتصيله«.
وتضطر بعض الشركات للتوجه لشركات الصرافة 
التي تفرض أسعارا أعلى من سعر الربط الرسمي وهو 

1507.5 ليرة لبنانية للدوالر.
وقال عامل في محطة بنزين يدعى عمار »نحن نبيع 
بالليرة اللبنانية ونشتري بنزين بالدوالر. الشركات 
حتسب ال��دوالر أكتر مما هو موجود بالبنك، مبصرف 

لبنان وبغيره على ال� 15 وعلى ال�10. هذه قصة فرق 
الدوالر ونحن حالياً مبدئياً ملتزمون بقرار النقابة وكل 

احملطات نفس الشيء ألنه قصة فرق الدوالر فقط«.
ولم يشهد لبنان مثل هذه الضغوط املالية منذ احلرب 

األهلية التي دارت رحاها بني عامي 1975 و1990.
وق���ال ص��اح��ب ش��رك��ة ص��راف��ة ي��دع��ى محمد حلبي 
»املشكلة إنه حاليا اإلضرابات بسبب نقص الدوالر، ألنه 
مبدئيا مصرف لبنان ال يسلم البنوك ال��دوالر، وبذات 
الوقت البنوك ال تقرض عمالءها الدوالر. حاليا بالنسبة 
لنا الوضع ثابت، ليرجع ال���دوالر يفتح على السوق 

سنعود لنبيع الدوالر بشكل عادي طبيعي«.
وما زالت البنوك في لبنان تبيع الدوالر بسعر الصرف 
الرسمي، غير أن بعض أصحاب األعمال يقولون إنه ليس 

بوسعهم احلصول على الكميات التي يحتاجونها.
وأض���اف حلبي »س��ي��ح��دث ذل��ك بالتأكيد انكماش 
بالسوق. وقتها أي ح��دا معه ل��و نقول أل��ف دوالر، ال 
نتحدث عن عشرة أو خمسة وبثالثة، ألف دوالر. األغلبية 
في حالة انتظار ليعود الوقت لسابق عهده والتصرف 

بالدوالر بشكل طبيعي«.

تيساى انغ

ارتفعت األسهم األوروبية لألسبوع اخلامس 
على التوالي مع شراء املستثمرين في قطاعات 
النفط والغاز والبنوك، في حني ارتفع سهم نوفو 
نورديسك بعد موافقة الواليات املتحدة على عقار 

لها لعالج داء السكري يؤخذ عن طريق الفم.
الذ املستثمرون بالقطاعات املسماة باملأمونة 
مثل املرافق والعقارات والغذاء واملشروبات قبيل 

أسبوع متخم بالبيانات االقتصادية.
وس��ي��ق��دم اج��ت��م��اع اجلمعية ال��ع��ام��ة لألمم 
املتحدة م��ؤش��رات على تداعيات الهجوم على 
منشأتي نفط سعوديتني مطلع األسبوع ولقاء 

محتمل بني رئيسي إيران والواليات املتحدة.

وق���ال ت��ي��وي ميفيسن، كبير اقتصاديي 
السوق في بنك راب��و، ”بعد )اجلمعية العامة( 
قد ت��زداد األوض��اع ضبابية، ل��ذا قد يفسر ذلك 
التحرك صوب األسهم املأمونة. ”األسواق تدخر 
ذخيرتها حتى تتضح إلى أين تتجه األمور.“ 
وأغلق املؤشر ستوكس 600 األوروب��ي مرتفعا 
0.3 باملئة في جلسة متقلبة، لتبلغ مكاسبه 
األس��ب��وع��ي��ة 0.3 ب��امل��ئ��ة. وص��ع��د سهم نوفو 
نورديسك 2.6 باملئة بعد أن وافقت إدارة الغذاء 
وال����دواء األمريكية على نسخة تؤخذ بالفم 
من عقارها سيماجلوتيد املستخدم في عالج 

السكري.

األسهم األوروبية تصعد لألسبوع 
اخلامس  ونوفو نورديسك يتألق

تفاقم النزاع التجاري بني طوكيو 
وسيؤول يهدد قطاع التكنولوجيا

في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار العالم للحرب 
التجارية املشتعلة بني الواليات املتحدة والصني، 

يندلع نزاع جتاري آخر كبير في آسيا.
فاليابان وك��وري��ا يخوضان ص��راع��ا جتاريا 
عنيفا، وعلى الرغم من أن املعركة لم تتصاعد إال 
في األشهر القليلة املاضية، إال أن بعض املؤرخني 
االقتصاديني يعودون بجذورها إلى أكثر من قرن 
من الزمان. وخالل الشهر املاضي، أزال��ت طوكيو 

سيئول رسميا من »القائمة البيضاء«، التي تضم 
دوال تتمتع بأوضاع جتارية تفضيلية. فاليابان 
تعد املنتج الرئيس لثالث مواد كيميائية أساسية 
تدخل في صناعة اإللكترونيات في كوريا، املواد 
الثالثة ه��ي فولينريدت بولياموز، ومقاومات 
الضوء، وفلوريد الهيدروجني، وبينما تنتج اليابان 
نحو 90 في املائة من امل��ادة األول��ى والثانية من 

إجمالي اإلنتاج العاملي.

ق���ال أم���ني ال��ن��اص��ر ال��رئ��ي��س وك��ب��ي��ر اإلداري����ني 
التنفيذيني لشركة أرام��ك��و السعودية ف��ي رسالة 
ملوظفي الشركة إن أرامكو باتت بعد الهجمات على 
معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر”أقوى من 

ذي قبل“.
وأضاف الناصر في الرسالة التي وجهها مبناسبة 
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يحل 
في 23 من سبتمبر”ال شك أن املعتدين كانوا يرغبون 
في رؤيتنا منكسرين مزعزعني، ولكن بفضل الله 
كان لتلك االعتداءات التي استهدفت ضرب االقتصاد 
العاملي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خالل 
تدمير بنية أرامكو السعودية أثر إيجابي لم يحسب 

له املعتدون حسابا“.
وتابع قائال في رسالته ”وبات وطننا العزيز، 
ومنه نحو سبعني ألف موظف وموظفة في الشركة، 

على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذي قبل“.
وقالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية 
إنها ستستأنف إنتاج اخلام بالكامل بنهاية سبتمبر 
من بقيق وخريص، منشأتي النفط اللتني تعرضتا 
ألض��رار في هجوم وق��ع مطلع ه��ذا األسبوع وألقى 

مسؤولون أمريكيون باللوم فيه على إيران.
وقال فهد عبد الكرمي املدير العام ملنطقة األعمال 

اجلنوبية للنفط لدى أرامكو للصحفيني خالل جولة 
نظمتها الشركة في املوقعني اللذين يقعان إلى الشرق 
من العاصمة الرياض إن أرامكو جتلب معدات من 
الواليات املتحدة وأوروبا إلصالح املنشآت املتضررة.
ورأى مراسلو رويترز أعمال إص��الح جارية في 
امل��وق��ع��ني، وراف��ع��ات أقيمت ح��ول ع��م��ودي تثبيت 
محترقني، يشكالن جزءا من وحدات لفصل الغاز عن 
النفط. وقال عبد الكرمي إن األعمال جارية على مدار 

الساعة، وأضاف ”هذه خلية نحل“.
وفي بقيق، كان هناك عدد من اخلزانات الكروية 
التي كانت تستخدم لفصل النفط ع��ن العناصر 
األخ��رى املوجودة في اخلام محاطة بسقاالت، وفي 

القبة كانت هناك ثقوب بعرض ياردتني.
وق��ال خالد بريك نائب رئيس أرامكو لعمليات 
النفط في املنطقة اجلنوبية إن 15 برجا ومنشأة 
أصيبت ف��ي بقيق لكن امل��وق��ع سيستعيد طاقته 

اإلنتاجية بالكامل بنهاية سبتمبر أيلول.
وق��ال عبد الكرمي ”واثقون في أننا سنعود إلى 
اإلنتاج الكامل كما كنا قبل الهجوم )على خريص( 

بنهاية سبتمبر “.

الناصر: الشركة باتت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل

»أرامكو« تتوقع استئناف اإلنتاج بالكامل بنهاية سبتمبر

اجتماع بني الصني واميركا

أمني الناصر

أليسون روز

تراجعت ثقة املستهلك في تركيا خالل )سبتمبر( 
اجلاري إلى أدنى معدالتها خالل أربعة أشهر. وبحسب 
»األملانية«، انخفض مؤشر ثقة املستهلك من 58.3 نقطة 

في )أغسطس( إلى 55.8 نقطة الشهر اجلاري.
ومتثل هذه القراءة أدنى معدل لثقة املستهلك في تركيا 
منذ )مايو( املاضي عندما سجل املؤشر 55.3 نقطة. 
وهبط املؤشر، ال��ذي يعكس توقعات األس��ر التركية 
بشأن األوض��اع املالية خالل األشهر ال�12 املقبلة، من 
77.8 نقطة في )أغسطس( إلى 74 نقطة في )سبتمبر(.

وت���راج���ع امل��ؤش��ر اخل����اص ب��ت��وق��ع��ات األوض����اع 
االقتصادية بشكل عام من 74.3 نقطة في )أغسطس( 

إلى 71 نقطة في )سبتمبر(.
وانخفض املؤشر اخلاص بتوقعات البطالة من 58.3 
نقطة في الشهر املاضي إلى 55.3 نقطة في )سبتمبر(، 
ويعكس تراجع املؤشر زي��ادة التوقعات بشأن عدد 

العاطلني عن العمل.
وارتفع املؤشر اخلاص بتوقعات االدخ��ار من 22.7 

نقطة في )أغسطس( إلى 22.8 نقطة في )سبتمبر(.
م��ن جهة أخ���رى، مثل أم���ام محكمة ف��ي إسطنبول 
صحافيان تركيان يعمالن ملصلحة وكالة »بلومبيرج« 
األمريكية متهمان مبحاولة تقويض االقتصاد التركي 

بعد مقال حول انهيار الليرة التركية.

تراجع ثقة املستهلكني في تركيا ألدنى 
4 أشهر معدالته خالل 


