
ق��ال مطلعون إن طيران اإلم���ارات وبوينج 
تستعدان أم��س  األربعاء إلب��رام اتفاق تسوية 
سيشهد طلب الناقلة اململوكة إلم��ارة دبي نحو 
30 طائرة 787 درميالينر، مما ميهد الطريق 

خلفض حجم طلبية مؤجلة لطائرات 777إكس.
وأضافوا أن طيران اإلم��ارات كانت قد طلبت 
مبدئيا شراء 40 طائرة درميالينر في 2017 لكن 
محادثات ”صعبة“ جرت في اللحظات األخيرة 
لوضع اللمسات النهائية على الطلبية هذا 
األسبوع اعتمدت على مفاوضات بشأن مصير 
طلبية كبيرة منفصلة لشراء 150 طائرة من 

طراز 777إكس تأخر البت فيها بشكل متكرر.
لكن قد ال يتم اإلعالن رسميا عن إعادة هيكلة 
لطلبية شراء طائرات 777إكس في معرض دبي 
للطيران، حيث تخطط طيران اإلم��ارات إلعالن. 

وامتنعت طيران اإلمارات وبوينج عن التعليق.
ونوهت امل��ص��ادر إل��ى أن احمل��ادث��ات ال تزال 

ج��اري��ة ف��ي دب��ي وأن ع��دد ال��ط��ائ��رات املطلوب 
شراؤها قد يكون خاضعا لتعديالت في اللحظات 
األخيرة. لكنها قالت إن من املستبعد أن حتصل 
طيران اإلمارات على األربعني طائرة 787 التي 
مت اإلع��الن عنها خ��الل نسخة 2017 من أكبر 

معرض للطيران بالشرق األوسط.
وق��ال أح��د امل��ص��ادر إن الطلبية ق��د تتضمن 
ما يصل إل��ى 35 طائرة 787. وتتطلع طيران 
اإلم���ارات خلفض ج��زء من طلبيتها للطائرات 
777إكس، والتي ق��ال رئيس شركة الطيران 
تيم كالرك إنها قد تتأثر بالتأخيرات وستحدد 
الشركة في املقابل ما إذا كانت ستمضي قدما في 
صفقة 787. وتقول طيران اإلمارات إنها ال تعرف 
موعد تسلم أولى طائراتها من طراز 777إكس، 
التي ك��ان من املفترض تسليمها العام املقبل. 
وت��ق��ول بوينج إن��ه م��ن امل��ق��رر تسليم طائرات 

777إكس في 2021.

يتخوف عديد من االقتصاديني من غياب آف��اق مرئية 
لوقف احل��رب التجارية ب��ني ال��والي��ات املتحدة والصني، 
وينبع اجلزء األكبر من تلك املخاوف، من التأثير املباشر لتلك 
احلرب في االقتصاد العاملي، والتجارة الدولية، والتدفقات 
االستثمارية بني البلدين، التي متثل عصبا حيويا لالقتصاد 
العاملي وتقدمه. لكن املخاوف منبعها أيضا أنه كلما طال أمد 
الصراع التجاري بني الواليات املتحدة والصني، بدا الصراع 
وكأنه جزء أصيل من منظومة االقتصاد العاملي، وسمة من 
سماته الدائمة، بدال من أن يتم التعامل معه والنظر إليه بعّده 
انحرافا مؤقتا يجب التخلص منه سريعا لضمان ازده��ار 

االقتصاد الدولي.
على مدى العامني املاضيني استهدف الرئيس األمريكي 
دونالد ترمب االقتصاد الصيني، عبر فرض عديد من القيود 
على التجارة البينية، وبرر الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
إجراءاته باعتبارها محاولة أمريكية تهدف جزئيا إلى احلد 

من العجز التجاري مع املنافس اآلسيوي.
ورغ���م أن اآلث���ار السلبية للهجمة األم��ري��ك��ي��ة باتت 
محسوسة، وطالت اقتصاَدْي البلدين، مبا يهدد الرخاء 
االقتصادي على املستوى العاملي، إال أن تأثير تلك املواجهة 

امتد إلى القارة اآلسيوية وحتديدا االقتصادات الناشئة في 
جنوب شرق آسيا، سواء أكانت تلك االقتصادات من حلفاء 
هذه أو تلك، وبصورة تعصف بالتدفقات االستثمارية في 
تلك االقتصادات الصاعدة، التي تعتمد اعتمادا شبه كلي على 
التجارة الدولية، وإلى احلد الذي دفع بعض اخلبراء إلى 
اإلشارة بأن نحو 150 مليار دوالر ميكن محوها من الناجت 
احمللي اإلجمالي على مستوى العالم إذا ما طبقت واشنطن 
عمليا التعريفات التي أبلغت بها منظمة التجارة العاملية 
العام املاضي، التي سيأتي ثلثها من منطقة آسيا واحمليط 
الهادئ. في نظر بعض اخلبراء االقتصاديني أن التصورات 
التي سادت لدى بعض بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا، بأن 
تلك احلرب التجارية بني أول وثاني اقتصادين في العالم 
ستصب في مصلحتهم، قد تراجعت إن لم تتبخر مع مرور 
الوقت. ووفقا للدكتور روبرت برونز أستاذ التجارة الدولي 
في جامعة مانشستر، ف��إن بعض بلدان جنوب وجنوب 
شرق آسيا ذات العمالة الرخيصة مثل فيتنام وبنجالدش 
على سبيل املثال، سادت لديهم قناعات بأن حربا جتارية 
طويلة األمد بني الواليات املتحدة والصني، ستجعل الشركات 
متعددة اجلنسيات تتحول بعيدا عن العمالق الصيني، 

وتبدأ في البحث عن أسواق جديدة، لكنه يشير إلى أن تلك 
التصورات باتت اآلن أكثر واقعية، وإدراكا بأنه ال يوجد فائز 

في احلروب التجارية.
ويضيف أن »السيناريو اآلخ��ذ في التبلور اآلن، هو أن 
فترة عدم اليقني التجاري املتزايد، ستؤدي إلى إضعاف ثقة 

املستثمرين في آسيا ككل.
وتعد مادلني ج��ورج اخلبيرة في مجال االستثمار، أن 
ه��ذا التوسع التجاري، أسهم في تطوير شبكات اإلنتاج 
املعقد تتقاطع فيها السلع الوسيطة مع الرغبة السريعة 
في االرت��ب��اط باملنتج النهائي، وباتت بلدان مثل تايوان 
وكوريا اجلنوبية وسنغافورة وبدرجة أقل ماليزيا مرتبطة 
باخلريطة اجلديدة الناجمة باألساس من التعاون التجاري 
بني الصني والبلدان الرأسمالية عالية التطور، وعلى الرغم 
من بروز الصني فائزا أكبر من هذا التعاون، إال أنه أسهم أيضا 

في النهوض بعديد من البلدان اآلسيوية.
وترى مادلني أن آسيا ستخرج باعتبارها اخلاسر األكبر 
من احلمائية الدولية املتصاعدة بقيادة الرئيس األمريكي 

دونالد ترمب.
ويحذر جرين سبنسر الباحث االقتصادي من سيناريو 
ميكن أن ينعكس على منهجية االقتصاد العاملي ككل، ويقول 
ل� »االقتصادية«، إنه إذا تواصت احلرب التجارية وتطورت 
إل��ى ح��رب ع��م��الت، فسنشهد ب���روز ص���راع ب��ني منطقتني 
اقتصاديتني تقود الواليات املتحدة إحداهما والصني األخرى، 
وفي هذه احلالة ستجبر دول جنوب وجنوب شرق آسيا على 
االختيار بني العالقات التجارية مع واشنطن أو بكني، وليس 
من الضرورة أن تختار الواليات املتحدة، ألن الصني بالفعل 
أكبر شريك جت��اري جلميع ال��دول اآلسيوية تقريبا، ومع 
استمرار النمو الصيني، فإن الصادرات اآلسيوية املتزايدة 
ستصب في خدمة االستهالك احمللي الصيني املتزايد، بدال من 

أن توجه للواليات املتحدة.
ويضيف سبنسر، أنه سينجم عن هذا السيناريو اثنان 
من اآلثار طويلة األجل، األول ستكون الصني أقل اعتمادا على 
التجارة بشكل عام، وسيسعى اقتصادها إلى استبدال السلع 
املستوردة بالسلع املنتجة محليا، واآلخ��ر تضرر املصالح 
األمريكية، ألن االقتصاد الصيني سينتهي به املطاف في 

تكامل أوثق مع اجليران اآلسيويني.
وتشير الدكتورة ساشي مهندر أستاذة نظم التعاون 
اإلقليمي في جامعة بروملي إلى أن نهج احلرب التجارية بني 
واشنطن وبكني ميكن أن ينتشر إقليميا في آسيا، وأن احلرب 
التجارية الراهنة بني كوريا اجلنوبية واليابان متثل امتدادا 

إقليميا للحرب الصينية - األمريكية.
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دشنت إم.إس.إيه كابيتال الصينية ومصرف 
السالم-البحرين صندوقا لرأس املال املخاطر 
بقيمة 50 مليون دوالر أمس  األربعاء، يستغل 
البحرين كمركز لالستثمار في قطاعات من بينها 
التجارة اإللكترونية والتكنولوجيا املالية في 

الشرق األوسط.
وف��ي إط��ار مساع ملعاجلة العجز وتنويع 
اقتصادها، تسعى البحرين إلعادة تقدمي نفسها 
كمركز مالي إقليمي بعد أن خسرت مكانتها 
لصالح دبي، وتسوق نفسها كمركز للتكنولوجيا 

املالية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وق��ال��ت إم.إس.إي������ه وم��ص��رف ال��س��الم إن 
الصندوق هو أول مشروع لرأس املال املخاطر 
بني رأس املال الصيني واخلليجي. والصندوق 
أيضا هو األول ال��ذي ُيؤسس مبوجب قانون 
شراكات االستثمار احمل��دودة البحريني الذي 
أُقر في عام 2017، وهو هيكل شائع االستخدام 

عامليا ملثل تلك الصناديق.
وق��ال��ت الشركتان ف��ي ب��ي��ان إن الصندوق 
يخطط أيضا الستهداف البيانات الكبيرة والذكاء 
االصطناعي واحل��وس��ب��ة السحابية وأنظمة 

الشبكات.
وق��ال الرئيس التنفيذي ملجموعة مصرف 
السالم-البحرين رفيق النايض لرويترز ”نحن 
ف��ي نقطة حت��ول م��ن حيث موقع منطقتنا من 
التكنولوجيا وتدفقات رأس املال ونود أن نكون 
أول من يتحرك في ذلك املجال... نأمل في العمل 

على صندوق ثان سريعا جدا“.

وج��رى جمع مبلغ 50 مليون دوالر قيمة 
امل��ش��روع م��ن أم���وال تأسيسية ورواد أعمال 
صينيني ومؤسسات استثمار وأس��ر ثرية من 

دول مجلس التعاون اخلليجي.
وقال بن هاربرج الشريك اإلداري في إم.إس.
إيه كابيتال إن إم.إس.إيه متلك استثمارات قائمة 
في مشاريع ريادة أعمال صينية تنقل النموذج 
الصيني إل��ى منطقة الشرق األوس��ط وشمال 

أفريقيا.

صندوق صيني بحريني يستهدف 
سوق تكنولوجيا الشرق األوسط

الدولية والتجارة  العاملي  االقتصاد  يطال  مباشر  تأثير 

آسيا في  الناشئة  االقتصادات  إلى  متتد  وبكني  واشنطن  بني  التجارية  احلرب 

30 طائرة  طيران اإلمارات تقترب من شراء 
787 وسط مراجعة لألسطول بوينج 

قال محافظ البنك املركزي الصيني يي قانغ 
إن الصني ستزيد دعمها لالقتصاد وتدفع أسعار 
الفائدة احلقيقية على اإلق��راض للتراجع، مع 
إبقاء صانعي السياسات على السياسة النقدية 

تيسيرية لدعم النمو املتباطئ.
وأوضح يي، في اجتماع مع ممثلني عن بنوك 
جتارية، أن السلطات ستشجع على تعزيز رأس 
املال وتدعم قدرة البنوك على زي��ادة اإلق��راض، 
مضيفا أن البنوك ينبغي عليها الرجوع إلى سعر 
الفائدة للقروض الرئيسية عندما يتعلق األمر 

بتحديد أسعار الفائدة على اإلقراض.
وأظ��ه��ر مسح ملتعاملني ومحللني أن البنك 
املركزي سيخفض على األرج��ح سعر الفائدة 
للقروض الرئيسية أمس األربعاء للمرة الثالثة 

منذ استحدث هذا املعيار في أغسطس آب.
ونظرا للضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب 
العاملي وتداعيات احلرب التجارية مع الواليات 
املتحدة، ارتفع الناجت احمللي اإلجمالي للصني 

%6 فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، 
مسجال أبطأ وتيرة من نوعها خ��الل نحو 30 
عاما، وعند احلد األدن��ى للنطاق املستهدف من 

احلكومة بني 6 و 6.5%.

الصني تتجه لدعم االقتصاد وترجيحات 
بخفض الفائدة على القروض

اإلنتاج الصناعي األملاني 
4 باملئة هذا العام سينكمش 

قال احتاد الصناعات األملانية )ب��ي.دي.آي( إن 
املتوقع إن يتراجع إنتاج الصناعة التحويلية في 
أكبر اقتصاد في أوروبا أربعة باملئة هذا العام، كما 
ُيتوقع أن ترتفع صادرات أملانيا الكلية نصف نقطة 

مئوية في 2019 بسبب طلب أضعف من اخلارج.
وبحسب )روي��ت��رز( ق��ال يواخيم الجن مدير 
عام االحت��اد في بيان »بعد ست سنوات من النمو 
املتتالي يشهد القطاع الصناعي األمل��ان��ي رك��ودا 
منذ الربع الثالث من عام 2018«. وتوقع احتاد 
الصناعات األملانية )بي. دي. آي( ، تراجع إنتاج 
الصناعة التحويلية في أكبر اقتصاد في أوروبا 4 

في املائة هذا العام، كما ُيتوقع أن ترتفع صادرات 
أملانيا الكلية نصف نقطة مئوية في 2019 بسبب 
طلب أضعف م��ن اخل���ارج. ووف��ق��ا ل���«روي��ت��رز«، 
تتضرر شركات التصنيع األملانية التي تعتمد على 
التصدير من النزاعات التجارية الدولية، وتباطؤ 
االق��ت��ص��اد الصيني، فضال ع��ن حالة الضبابية 

املتعلقة بانسحاب بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وق��ال يواخيم الجن مدير عام االحت��اد في بيان 
»بعد ستة أع��وام من النمو املتتالي يشهد القطاع 
الصناعي األملاني ركودا منذ الربع الثالث من عام 

.»2018

انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث امس األربعاء 
في الوقت ال��ذي ع��ززت فيه زي��ادة في مخزونات اخلام 
األمريكية املخاوف بشأن منو اقتصادي عاملي باهت، بينما 
انحسرت اآلمال في أي حترك على جبهة احلرب التجارية 

بني الواليات املتحدة والصني.
وبحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، محت 
العقود اآلجلة خل��ام غ��رب تكساس الوسيط األمريكي 
املكاسب التي حققتها في التعامالت املبكرة وانخفضت 
ستة سنتات أو 0.1 باملئة إلى 55.15 دوالر للبرميل، بعد 
أن تراجعت ما يزيد عن أربعة باملئة على مدى اجللستني 

السابقتني.
وبلغت العقود اآلج��ل��ة خل��ام برنت 60.71 دوالر 
للبرميل منخفضة 20 سنتا أو 0.3 باملئة. وتراجع برنت 

3.8 باملئة على مدى اجللستني السابقتني.
وأظ��ه��رت بيانات م��ن معهد ال��ب��ت��رول األم��ري��ك��ي أن 
مخزونات اخلام في الواليات املتحدة، أكبر مستهلك للنفط 
في العالم، زادت ستة ماليني برميل في األسبوع املنتهي 

في 15 نوفمبر إلى 445.9 مليون برميل.
وُت��ض��اف ال��زي��ادة إل��ى امل��خ��اوف ب��ش��أن ف��ائ��ض في 
اإلم��دادات بعد أن ذك��رت رويترز أن روسيا، ثاني أكبر 
منتج في العالم للنفط، من املستبعد أن تدعم مزيدا من 
اخلفض في إنتاج النفط حني جتتمع منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوب��ك( يومي اخلامس والسادس من 

ديسمبر في فيينا.
واتفقت روسيا ومنتجون آخ��رون للنفط مع أوبك 
على خفض اإلنتاج 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس 
لتعزيز األس��ع��ار، في حتالف للمنتجني معروف باسم 

أوبك+.
وم��ن املقرر أن تصدر البيانات الرسمية ملخزونات 
احلكومة األمريكية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 

1530 بتوقيت جرينتش.
وتباطأ الطلب األمريكي على اخلام خالل حرب جتارية 
ممتدة مع الصني. وانحسرت اآلم��ال بإنهاء النزاع عبر 
توقيع ما يسمى باتفاق املرحلة واحد بني اجلانبني في ظل 

خالقات بشأن إلغاء رسوم جمركية.
قالت شركة الطاقة الوطنية اجلزائرية سوناطراك إنها 
جددت عقدا لتصدير الغاز مع إجني الفرنسية، وذلك بعد 

أيام قليلة من تعيني كمال الدين شيخي رئيسا للشركة.
مبيعات الطاقة مصدر مهم للنقد األجنبي للجزائر، 

لكنها تنخفض منذ هبوط أسعار النفط في 2014.
وتواجه سوناطراك صعوبة في احلفاظ على مستويات 
التصدير نظرا لزيادة الطلب احمللي وجمود اإلنتاج. وأثار 
ذلك شكوكا حيال جتديد عقد إجني، حسبما قال مصدر في 

القطاع باجلزائر.

وقالت سوناطراك إن العقد يغطي األج��ل املتوسط 
والطويل، لكنها لم حتدد كميات الغاز التي ستوردها 

إلجني.
جددت سوناطراك بالفعل عقود تصدير غاز هذا العام 
مع إجني وجالب إنرجريا وإيني وبوتاش وناتورجي 
وإديسون. وبلغ إجمالي صادراتها من الغاز في 2018 
نحو 51.4 مليار متر مكعب، تلقت إيطاليا وإسبانيا 
ثلثيها. وقال شيخي في تصريحات ُنشرت بعد تعيينه 
إن الشركة ستعمل على جتديد احتياطيات النفط والغاز 

التي تشهد انخفاضا منذ عشر سنوات.
وواف��ق مجلس النواب اجل��زائ��ري على قانون طاقة 
جديد لدعم قدرة البالد على جذب شركات النفط العاملية 
لالستثمار في القطاع، لكنه أبقى على تشريع مينع امللكية 

األجنبية حلصة أغلبية في مشروعات النفط والغاز.

الفرنسية »إجني«  مع  غاز  تصدير  عقد  جتدد  اجلزائرية  »سوناطراك« 

التجارية واحلرب  اإلمدادات  بشأن  مخاوف  بفعل  خسائره  يواصل  النفط 

رفيق النايض

_الرئيس الصيني واألميركي

يي قانغ

قال دبلوماسيون وأعضاء في البرملان األوروبي، إنه مت 
التوصل إلى اتفاق بني حكومات االحتاد والبرملان بشأن 
موازنة االحتاد األوروبي لعام 2020، وذلك بعد خالف دام 

طويال بني الطرفني.
وبحسب »األمل��ان��ي��ة«، واف���ق م��س��ؤول��ون حكوميون 
من ال��دول األع��ض��اء في االحت��اد البالغ عددها 28 دولة 
ومشرعون على موازنة بقيمة تزيد على 153.6 مليار 

يورو )170 مليار دوالر( في العام املقبل.
وتشهد موازنة العام املقبل مخصصات إضافية إلى عديد 
من األشياء مثل مواجهة ظاهرة التغير املناخي ومكافحة 
بطالة الشباب وتشجيع التحول إلى التكنولوجيا الرقمية. 
ونقل بيان عن جونتر أوتينجر املفوض األوروبي األملاني 
اجلنسية القول إن »م��وازن��ة 2020 لالحتاد األوروب��ي 
تستهدف االستمرارية .. ستوجه امل��وازن��ة امل���وارد إلى 
املجاالت التي حتتاج إليها. وستساعد في توفير الوظائف 
ومعاجلة التغير املناخي ودعم االستثمارات في كل أنحاء 
أوروب��ا. ستستثمر في الشباب وجعل أوروبا أكثر أمنا«. 
في الوقت نفسه شهد مشروع املوازنة خفض مخصصات 
دعم تركيا كدولة مرشحة لالنضمام إلى االحتاد األوروبي 
بنحو 85 مليون يورو مقارنة باملخططات األصلية، بحسب 
ما صرحت به عضو البرملان األوروب��ي مونيكا هوهلماير 

ل�«األملانية«.
وذك���رت هوهلماير أن��ه ف��ي ض��وء امل��وق��ف ال��راه��ن في 
تركيا في مجاالت مثل سيادة القانون وحرية اإلع��الم، 
فإن املوازنة األوروبية ستوفر فقط املال للمجتمع املدني 
التركي، وبرامج التبادل الطالبي إلى جانب مخصصات 
دعم الالجئني السوريني في تركيا. كان البرملان األوروبي 
وحكومات االحت��اد األوروب��ي قد فشلوا في التوصل إلى 

اتفاق بشأن مشروع املوازنة حتى مساء اجلمعة املاضي. 
يشار إلى أن حكومات دول االحت��اد وافقت على مشروع 
موازنة للعام املقبل بقيمة 153.6 مليار يورو في حني كان 
أعضاء البرملان يضغطون من أجل موازنة بقيمة 159.1 

مليار يورو.
كما رص��دت حكومات دول االحت��اد 4 مليارات يورو 
ملواجهة الظروف الطارئة مثل النفقات احملتملة خلروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي دون اتفاق أو احتياج تركيا 
إلى مزيد من املساعدات األوروبية للتعامل مع الالجئني. 
إلى ذلك، قال البنك املركزي األوروب��ي ، إن فائض ميزان 

املعامالت اجلارية املُعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 
19 دولة انكمش إلى 28.2 مليار يورو )31.2 مليار دوالر( 
في )سبتمبر( املاضي من 28.5 مليار يورو قبل شهر منه. 
وبحسب »روي��ت��رز«، أوض��ح البنك امل��رك��زي أن��ه في 12 
شهرا حتى )سبتمبر( املاضي، بلغ فائض ميزان املعامالت 
اجلارية للمنطقة 2.7 في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي، 

انخفاضا من 3.3 في املائة في 12 شهرا.
وي��رج��ع االنخفاض على م��دى 12 شهرا إل��ى تراجع 
الفائض في اخلدمات بينما استقر ميزان التجارة دون 

تغيير بوجه عام.

سبتمبر في  اليورو  مبنطقة  اجلارية  املعامالت  ميزان  فائض  انكماش 

طويل خالف  بعد  دوالر  مليار   170 بقيمة  موازنة  على  أوروبي  توافق 
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