
قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة األمريكية شايلني 
هاينز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة الستخدام 
االح��ت��ي��اط��ي النفطي األم��ري��ك��ي ال��ط��ارئ إذ ل��زم األم��ر 
بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في 

السعودية.
وق��ال��ت شايلني هاينز إن وزي��ر الطاقة ري��ك بيري 
”مستعد الس��ت��خ��دام امل���وارد م��ن االحتياطي النفطي 
االستراتيجي إذا لزم األمر لتعويض أي تعطل في أسواق 

النفط نتيجة هذا العدوان“.
وأعلنت حركة احلوثي املتحالفة مع إي��ران في اليمن 
مسؤوليتها عن هجمات على معملني في قلب صناعة 
النفط بالسعودية مبا في ذل��ك أكبر منشأة في العالم 

لتكرير النفط في بقيق.
وقالت هاينز إن بيري وجه قيادات ال��وزارة للعمل 
مع الوكالة الدولية للطاقة في باريس ”بشأن اخليارات 

املتاحة احملتملة للعمل العاملي اجلماعي إذا لزم األمر“.
ونسقت الواليات املتحدة في بعض األحيان مع الوكالة 
الدولية للطاقة عمليات السحب اجلماعية للنفط من 

االحتياطيات الدولية.
وطاملا حث الرئيس دونالد ترامب الدول األعضاء في 
منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( على إنتاج املزيد 

من النفط لضبط أسعار اخلام.
وق��ال وزي��ر الطاقة السعودي األمير عبد العزيز بن 
سلمان إن الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية عطلت 
جزئيا إنتاج اخل��ام والغاز بأكبر دول��ة مصدرة للنفط 
في العالم. وقال الوزير في بيان نشرته وكالة األنباء 
السعودية إن الهجمات على منشأتي شركة أرامكو في 
بقيق وخريص عطلت إمدادات اخلام للشركة بنحو 5.7 

مليون برميل يوميا أو نحو 50 باملئة من إنتاجها. 
وقال الوزير إن جزءا سيعوض بالسحب من مخزونات 

النفط لدى أرامكو.
وق��ال وزي��ر النفط اإلي��ران��ي بيجن زنغنه إن بالده 

ستنتهج سياسة إنتاج احلد األقصى من النفط اخلام إذا 
رفعت الواليات املتحدة العقوبات املفروضة على صناعة 

النفط اإليرانية.
ونقل املوقع اإلخباري ل��وزارة النفط اإليرانية على 
اإلنترنت )ش��ان��ا( ع��ن زنغنه قوله إن ”احلد األقصى 
سيصبح سياسة وزارة النفط اإليرانية في حالة تخفيف 

العقوبات )األمريكية( عن صناعة النفط اإليرانية“.
وأعاد الرئيس األمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات 
على إيران منذ انسحاب أمريكا من االتفاق النووي املبرم 
مع إي��ران ع��ام 2015 كما وض��ع قيودا أخ��رى من بينها 
التهديد بفرض عقوبات على أي دولة تستورد نفطا من 
إيران مما أدى إلى هبوط جتاوز 80 في املئة في صادرات 

النفط اإليرانية.
وق��ال زنغنه إن ”صناعتنا النفطية حية وفعالة. 
ال ميكن للعقوبات األمريكية أن توقف ص��ادرات إيران 

النفطية“.
وطبق ترامب سياسة ”احلد األقصى من الضغط“ على 
إيران في محاولة حلملها على إجراء محادثات أوسع للحد 
من برنامجها للصواريخ الباليستية وإنهاء دعمها لقوى 

تعمل بالوكالة عنها في الشرق األوسط.
ولكن إي��ران استبعدت إج��راء محادثات قبل رفع كل 
العقوبات املفروضة عليها. وتواجه األطراف األوروبية 
في االتفاق صعوبة في احلد من املواجهة املتصاعدة بني 

إيران والواليات املتحدة.
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وق��ع��ت ش��رك��ت��ا سيمنس وأوراس���ك���وم 
كونستراكشون اتفاقية مع احلكومة العراقية 
إلعادة بناء محطتني للكهرباء في شمال البالد 

بطاقة إنتاجية مجمعة تبلغ 1.6 جيجاوات.
وذك��رت سيمنس أن العمل مبحطة بيجي 
الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمالي بغداد 
سيبدأ مبجرد موافقة مجلس الوزراء العراقي 
على االتفاقية والتوصل على اتفاق مالي مع 

وزارة املالية.
وف��ي أكتوبر امل��اض��ي، وق��ع ال��ع��راق على 
اتفاقيتي ”خارطة طريق“ مع جنرال إلكتريك 
وسيمنس في إط��ار خطط حكومية إلنفاق 
نحو 14 مليار دوالر إلع��ادة تشييد البنية 

التحتية للكهرباء بعد سنوات احلرب.

وفي إبريل ، قال رئيس ال��وزراء العراقي 
عادل عبد املهدي إن سيمنس في وضع يؤهلها 

للفوز مبعظم املشروعات.
وق��ال��ت م��ص��ادر لرويترز ف��ي يونيو إنه 
في إطار ضغوط من الواليات املتحدة طلب 
العراق من سينمس وجنرال إلكتريك تقدمي 

عروض.
وشاركت سينمس وجنرال إلكتريك في 
مشروعات للكهرباء بالعراق على مدار عقود.

وحضر مراسم التوقيع على عقد محطة 
بيجي التي أقيمت في بغداد الرئيس التنفيذي 
لسيمنس ج��و ك��اي��س��ر، ووزي���ر الكهرباء 
العراقي لؤي اخلطيب، ورئيس أوراسكوم 

كونستراكشون أسامة بشاي.

اتفاقية  توقعان  »سيمنس«و»أوراسكوم« 
بالعراق للكهرباء  محطتني  بناء  إلعادة 

بن سلمان :الهجمات عطلت إنتاج أرامكو جزئيًا

أميركا: مستعدون الستخدام  احتياطيات  النفط 
االستراتيجية عقب هجمات  السعودية

تزايد  الصينية..  املالبس  صناعة 
تتقلص واألرباح  اإليرادات 

منت إيرادات صناعة املالبس في الصني، فيما انخفضت 
األرب��اح خالل األشهر السبعة األولى من العام اجلاري، 

حسب وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات الصينية.
وذك��رت وكالة أنباء الصني اجلديدة »شينخوا«، أن 
بيانات من الوزارة أظهرت أنه خالل الفترة بني )يناير(، 
ومت��وز )يوليو(، ارتفعت إي���رادات التشغيل الشاملة 
لشركات املالبس الرئيسة، التي تصل إي��رادات التشغيل 
السنوية لكل منها إلى 20 مليون يوان )نحو 2.8 مليون 
دوالر(، ارتفعت 2.15 ف��ي امل��ائ��ة على أس��اس سنوي 
لتصل إلى 896.2 مليار يوان. وعلى الرغم من ذلك، فقد 
تقلصت أرباح هذه الشركات 3.48 في املائة لتبلغ 46.1 
مليار ي��وان، مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي، 
وفقا للوزارة. وانخفض إنتاج الشركات 0.46 في املائة 
إلى إجمالي 14.3 مليار قطعة في األشهر السبعة األولى 
من العام اجل��اري. وفي الفترة نفسها، ازدادت مبيعات 
التجزئة للمالبس 20.4 في املائة عن العام املاضي، في 
حني انخفضت ص��ادرات املالبس واملستلزمات 3.67 في 

املائة على أساس سنوي لتبلغ 83.5 مليار دوالر.
من جهة أخ��رى، منت س��وق خدمات البنية التحتية 
السحابية منوا سريعا خالل النصف الثاني من 2019، 
وفقا لتقرير صادر عن شركة »كاناليس« لبحوث سوق 

التكنولوجيا العاملية.
وأوضح التقرير أن إجمالي اإلنفاق على خدمات البنية 
التحتية السحابية ارتفع بواقع 58 في املائة على أساس 

سنوي إلى 2.3 مليار دوالر في النصف الثاني.
وق��ال دانييل ليو، محلل البحوث بالشركة املذكورة 
أن املؤسسات الصينية، وال سيما الشركات الناشئة 
والشركات والهيئات احلكومية، أضحت أكثر تطلعا 
لتطوير قدراتها الرقمية الغتنام الفرص في السوق 
االستهالكية الهائلة القائمة على اإلنترنت والهواتف 

النقالة في البالد.
وصرح ليو أن »السوق السحابية الصينية في املرحلة 
األول��ي��ة م��ن النمو«، مضيفا أن »امل��ش��اري��ع السحابية 
في مجاالت مثل اإلنترنت والفيديوهات وامل��دن الذكية 

والبيانات الكبرى تواصل منوها«.

غموض »بريكست« 
يدفع البريطانيني إلى خيار جديد

ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« األميركية 
أن البريطانيني جل��أوا م��ؤخ��راً إل��ى اكتناز الذهب، 
باعتباره مالذاً آمناً وسط تفاقم أزمة خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي »البريكست« التي قلبت موازين 
عالم السياسة داخ��ل اململكة املتحدة، وتسببت في 
هبوط سعر اجلنيه اإلسترليني إلى مستويات قياسية 

منخفضة.
وأوض��ح��ت الصحيفة أن أس��ع��ار ال��ذه��ب شهدت 
ارتفاعاً كبيراً هذا العام في مناطق مختلفة من العالم، 
إال أنه من الالفت للنظر في بريطانيا، حيث تقبع شوارع 
العاصمة لندن على أحد أكبر الكنوز العاملية من الذهب، 
بات املواطنون العاديون يركنون إلى تعزيز مدخراتهم 
الشخصية عبر اكتناز املعدن النفيس حتت ضغط حالة 

الضبابية املسيطرة على مصير »البريكست«.
ولفتت الصحيفة األميركية إلى أنه كلما تراجعت 
قيمة اجلنيه اإلسترليني أمام الدوالر، ارتفعت أسعار 
الذهب، مشيرة إلى أن اإلسترليني شهد انخفاضاً كبيراً 
منذ رئاسة بوريس جونسون للوزراء وتعهده مبغادرة 
االحتاد باتفاق أو بدونه، لتالمس العملة البريطانية 
أدنى مستوى لها خالل 34 عاماً، مقابل صعود الذهب 
ألعلى مستوياته على اإلط��الق مسجالً 1278 جنيهاً 
إسترلينيا لألونصة، أي ما يعادل 1576 دوالراً، وفقاً 
لبيانات جمعية سوق السبائك بلندن، وذلك بحسب ما 

ورد في صحيفة »الشرق األوسط«.
ونقلت الصحيفة عن مؤسس مجموعة »بيور غولد« 
غوشوا سول، قوله إنه تلقى العديد من الطلبات من 
قبل مصرفيني ومستثمرين لشراء الذهب بأموالهم 
اخلاصة، فيما قالت إحدى مديرات األصول بلندن إنها 
قامت وزميالتها بشراء الذهب بسبب توقعات مبزيد 

من التراجع في قيمة اإلسترليني.
وأشارت الصحيفة إلى أن ظاهرة اكتناز الذهب من 
أجل مواجهة أزمات سياسية أو اقتصادية في بريطانيا 
ال تقتصر على اخلبراء واملعنيني بالشأن االقتصادي 
فقط، بل اتسعت لتشمل مواطنني عاديني استشعروا 
خطراً حقيقاً في أزمة ال�«بريكست« املتزامنة مع احلرب 
التجارية املتفاقمة بني أكبر اقتصادين على مستوى 
العالم، والذين رأوا في الذهب مالذاً آمناً يجنبهم أي آثار 

سلبية للظروف العاملية الراهنة.
وتشهد أس��واق الذهب العاملية انتعاشاً كبيراً هذا 
العام، حتت ضغط تباطؤ منو االقتصاد العاملي الذي 
دفع بنوكاً مركزية رئيسية عدة من بينها االحتياطي 
الفيدرالي )البنك املركزي األميركي( إلى خفض أسعار 
الفائدة في مواجهة هذا الضعف، ليسجل املعدن األصفر 
أعلى مستوى له خالل 6 أعوام، مستفيداً أيضاً من توجه 
البنك املركزي في كل من الصني وروسيا إلى زيادة 

مشترياتهم من الذهب ملواجهة ضغوط اقتصادية.

البيضاء  القائمة  من  طوكيو  تسقط  سول 
اجلاري األسبوع  التجاريني  للشركاء 

أعلنت وزارة التجارة في سول أمس األحد ان 
كوريا اجلنوبية متضي قدما في إسقاط اليابان 
من قائمتها للشركاء التجاريني املوثوق بهم في 
أقرب وقت هذا األسبوع، لكنها ال تزال منفتحة 

إلجراء مفاوضات اللحظة األخيرة مع طوكيو.
وأوردت وك��ال��ة أن��ب��اء ي��ون��ه��اب ال��ك��وري��ة 
اجلنوبية أن وزارة التجارة في س��ول أكملت 
جميع اإلج���راءات اخلاصة ب��إزال��ة اليابان من 
قائمة ال���دول ال��ت��ي منحت إج����راءات تصدير 
تفضيلية وذلك بسبب »تطبيق نظام مراقبة على 

الصادرات ينتهك املعايير الدولية«، وفًقا لوزارة 
التجارة والصناعة والطاقة الكورية اجلنوبية. 
وتأتي ه��ذه اخلطوة في أعقاب إزال��ة اليابان 
ل��ك��وري��ا اجلنوبية ف��ي 28 أغسطس املاضي 
من قائمتها البيضا للشركاء التجاريني الذين 

يحظون مبعاملة تفضيلية .
وتخطط كوريا اجلنوبية لتصنيف شركائها 
ال��ت��ج��اري��ني إل���ى ث���الث م��ج��م��وع��ات، ب���دال من 
مجموعتني في الوقت احلالي، مما يضع طوكيو 

في املجموعة البينية.

أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء وزي��ر ش��ؤون الرئاسة، رئيس دائ��رة 
القضاء في أبوظبي، ق��راراً بإنشاء محكمة متخصصة 
بنظر القضايا التجارية، حتت مسمى محكمة أبوظبي 
التجارية، انطالقاً من األولوية االستراتيجية لدائرة 
القضاء في حتقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة 
باملنظومة القضائية، مبا يسهم في جذب االستثمارات 

األجنبية، وتعزيز املكانة التنافسية لإلمارة.
وأك��د وكيل ال��دائ��رة املستشار يوسف العبري، أن 
قرار إنشاء احملكمة يعزز املنظومة االقتصادية إلمارة 
أبوظبي، ويدعم تنافسيتها، إذ تختص احملكمة بالفصل 
في النزاعات بني املتقاضني من مجتمع األع��م��ال، مبا 
يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز ثقة املستثمرين، 

بحسب ما ورد في صحيفة »اخلليج«.
وأوضح أن القرار شدد على أن تنظر احملكمة قضايا 
مشاريع االستثمار األجنبي املباشر وغيرها من الدعاوى 

املنظورة أمام دوائر احملكمة على وجه السرعة.
وحدد القرار اختصاصات احملكمة، بنظر املنازعات 
والطلبات والدعاوى الناشئة مبناسبة تطبيق قوانني 
املعامالت التجارية، والشركات التجارية، والوكاالت 
التجارية، وهيئة وس��وق اإلم���ارات ل���ألوراق املالية 
وال��س��ل��ع، وح��م��اي��ة ح��ق��وق امل��ؤل��ف، وح��م��اي��ة امللكية 
الصناعية ل��ب��راءة االخ���ت���راع وال���رس���وم وال��ن��م��اذج 
الصناعية، واملعامالت والتجارة اإللكترونية، وحماية 
املستهلك، وتنظيم املنافسة، واإلف����الس، واملصرف 
امل��رك��زي، واالستثمار األجنبي، والتجارة البحرية، 

وقواعد النقل اجلوي.
وتنظر احملكمة ك��ل ال��دع��اوى املتعلقة باألعمال 
التجارية ولو كان العمل جتارياً بالنسبة ألحد الطرفني 
ومدنياً بالنسبة لآلخر، كما تختص بنظر املنازعات 
والطلبات والعرائض املتعلقة بتنفيذ األحكام واألوامر 

والسندات األجنبية، متى كان موضوعها نزاعاً جتارياً، 
س��واء كانت األحكام ص��ادرة عن احملاكم األجنبية أو 
عن هيئات التحكيم األجنبية، بينما تختص الدوائر 
االستئنافية بنظر جميع طعون االستئناف على األحكام 

الصادرة من أول درجة، واألحكام الوقتية واملستعجلة.

محكمة جتارية للفصل في نزاعات األعمال بأبوظبي ألول مرة

بيجن زنغنهاألمير عبد العزيز بن سلمان

أك��دت م��ص��ادر حكومية تونسية أن الدينار 
التونسي استعاد خ��الل الفترة األخ��ي��رة جانبا 
من قيمته املفقودة منذ سنوات، إذ متكن من رفع 
قيمته في املعامالت املالية بنسبة %10 مقابل 
اليورو األوروبي، وما ال يقل عن %7 مقابل الدوالر 

األميركي، وهذا يحصل للمرة األولى منذ سنوات.
وأشار محافظ البنك املركزي التونسي مروان 
العباسي، إل��ى أن سعر ص��رف الدينار شهد منذ 
شهر مارس املاضي »توجها تصحيحيا تصاعديا« 
بنسبة %10، ليصل حاليا إلى 3.17 دينار لليورو 
ال��واح��د، بعد أن ك��ان قد اقترب من مستوى 3.5 
دينار. أما سعر الدوالر فقد تراجع بدوره من ثالثة 

دنانير إلى 2.8 دينار للدوالر الواحد.
وفسر خبراء تونسيون في االقتصاد واملالية هذا 
التوجه اإليجابي، بثالثة عوامل رئيسية، تتمثل 
في تطور تكافؤ قيمة صرف اليورو مقابل الدوالر 
في السوق الدولية، ووضعية السيولة بالعملة 
األجنبية في السوق احمللية التي منت من 73 يوم 
توريد، إلى 97 يوما، عالوة على توقعات الفاعلني 
االقتصاديني باستعادة النمو احمللي جانبا مهما 
من عافيته خالل األشهر املقبلة، بحسب ما ورد في 

صحيفة »الشرق األوسط«.
وشكك عدد آخر من اخلبراء واملختصني في هذه 
االنتعاشة الظرفية، وأكدوا أنها عائدة إلى ارتفاع 

عائدات بعض األم��الك امل��ص��ادرة، واعتبروا هذا 
االستقرار »اصطناعيا«، وهو ناجم باألساس عن 
سلسلة من تدخالت البنك املركزي التونسي على 

مستوى سوق الصرف ودعم السيولة املالية.
وفي هذا الشأن، قال اخلبير االقتصادي التونسي 
مراد بلكحلة، إن قيمة العملة احمللية تعكس مدى 
صالبة االقتصاد احمللي، وهي تتأثر سلبا وإيجابا 
بالنتائج االقتصادية املسجلة وال ميكن احلديث 
عن عملة قوية في ظل تذبذب اقتصادي وركود على 

مستوى النمو االقتصادي.
وأش��ار إلى أن العملة احمللية استعادت جانبا 
من عافيتها، لكن املسألة ظرفية على ما يبدو، ومن 
ال��ض��روري تدعيم ه��ذه اخلطوة من خ��الل حتفيز 
احملركات األساسية لالقتصاد على غرار التصدير 
واالستثمار حتى تتواصل هذه االنتعاشة، على 

حد تعبيره.
وعلى ال��رغ��م م��ن لهجة التفاؤل التي طبعت 
تصريحات الهياكل الرسمية ف��ي ت��ون��س، فإن 
عدة مؤشرات اقتصادية ما تزال تعاني من أزمة 
متواصلة، إذ لم يتمكن االقتصاد التونسي سوى من 
تسجيل نسبة منو ال تزيد على %1.1 خالل النصف 
األول من 2019، مقابل توقعات أولية ببلوغ نحو 
%3 مع نهاية السنة، وهي نسبة من املستحيل 
الوصول إليها في ظل الظروف االقتصادية احلالية.

عافيته  يستعيد  التونسي  الدينار 
الصعود« »ظرفية  بـ  يشككون  وخبراء 

»صندوق النقد« يستعد إلقراض 
5 مليارات دوالر أوكرانيا 

كشفت مصادر مطلعة عن استعداد أوكرانيا 
إلبرام اتفاق بشأن قرض جديد بقيمة نحو خمسة 

مليارات دوالر من صندوق النقد الدولي.
وقالت وكالة »بلومبيرج« لألنباء إن القرض 
سيحل محل برنامج قصير األج��ل ساعد الدولة 
الواقعة بشرق أوروب���ا على اجتياز ع��ام صعب 
لالنتخابات الرئاسية والبرملانية. ومن احملتمل 
أن يتم سداد القرض على مدى ثالثة أع��وام، طبقا 
ألشخاص، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب 

استمرار املفاوضات.
وك��ان��ت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي 
قد وصلت إل��ى كييف ه��ذا الشهر لبحث معايير 
البرنامج اجل��دي��د، ال���ذي م��ن احملتمل أن يشمل 
شروطا ملزيد من اخلطوات ملواجهة الفساد واحلد 
من العجز في امليزانية وحترير السوق، فيما يتعلق 
باملزارع. وتأمل احلكومة في التوصل التفاق مع 
صندوق النقد الدولي هذا الشهر، وأن يكون لديها 

برنامج جديد يتم تطبيقه بحلول نهاية العام.


