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حركة االسهم

"فيفندي" الفرنسية تستحوذ على ربع 
أسهم "ميديست" اإليطالية

واردات الصين من الغاز المسال ترتفع 
إلى مستوى قياسي

النفط يرتفع بفعل توقعات بانخفاض 
المخزونات األميركية

70 مليار دوالر حجم سوق السندات 
اإلسالمية في عام 2016

نيجيريا تغلق مطار العاصمة 
بعد تهديد شركات الطيران

الفرن�سية  الإع���ام  جمموعة  اأعلنت 
ارتفاع ح�ستها يف  فيفندي،  العماقة 
ميدي�ست  الإيطالية  التلفزيون  �رشكة 
"فينفي�ست"  التابعة ملجموعة �رشكات 
رئي�س  لأ����رشة  اململوكة  الإي��ط��ال��ي��ة 
�سيلفيو  الأ���س��ب��ق  الإي��ط��ايل  ال����وزراء 

بريل�سكوين، اإىل اأكرث من 25%.
الأم�س  من  ابتداًء  "فيفندي" اإنه  وقال 
متلك  اأ�سبحت  احل��ايل  دي�سمرب   20
"ميدي�ست"  اأ���س��ه��م  م��ن  75ر25% 
الت�سويت  ح��ق��وق  م��ن  و77ر26% 

فيها.
كانت فيفندي قد قررت زيادة ح�ستها 

كمية  �رشاء  خال  من  "ميدي�ست"  يف 
من الأ�سهم وفقا لأحوال ال�سوق بحيث 
لن تزيد احل�سة على %30 من الأ�سهم 

وحقوق الت�سويت.
بني  اجتماع  بعد  ال��ق��رار  ه��ذا  وج��اء 
جمل�س  رئي�س  بويفونتان  دو  اأرن���و 
�سيلفو  وبري  الفرن�سية  املجموعة  اإدارة 
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  بريل�سكوين 

16 دي�سمرب احلايل. "ميدي�سيت" يوم 
"فيفندي" اأن �رشاء ح�سة من  وذكرت 
خطتها  مع  يتفق  "ميدي�ست"  اأ�سهم 
اأن�سطتها يف جنوب  تنمية  اإىل  الرامية 
ال�سرتاتيجية  وطموحاتها  اأوروب���ا 
كطرف دويل واإقليمي فعال يف جمال 

الإعام واملحتوى.

واردات  اأن  الأربعاء  يوم  بيانات  اأظهرت 
قفزت  امل�سال  الطبيعي  الغاز  من  ال�سني 
الثاين  ت�رشين  نوفمرب  يف  باملئة   47
طن  مليون   2.66 اإىل  �سنوي  اأ�سا�س  على 
حيث عزز الطق�س البارد الطلب على الغاز 

ل�ستخدامه يف التدفئة.
ودفعت موجة ال�رشاء يف ال�سني بالإ�سافة 
اإىل الطلب يف اليابان اأ�سعار الغاز الطبيعي 
امل�سال الفورية اإىل م�ستوى قيا�سي مرتفع 
الأ�سبوع  يف   2016 ع��ام  خ��ال  ج��دي��د 

اجلاري.

ترقبا  ا�سرتت  ال�رشكات  اإن  حمللون  وقال 
يف  ال�ستاء  اأ�سهر  خ��ال  الطلب  لتح�سن 
العامل.  م�ستوى  على  للطاقة  �سوق  اأك��رب 
الرئي�سية  املدن  يف  احل��رارة  درج��ات  لكن 
املتوقع  من  اعتدال  اأك��رث  كانت  بال�سني 
���س��ادرات  وزادت  ال�سهراجلاري.  خ��ال 
اقت�ساد يف  اأكرب  والديزل من ثاين  الوقود 
اأ�سا�س  على  باملئة   60 من  باأكرث  العامل 
مليون  و1.47  طن  األف   940 اإىل  �سنوي 
الغاز  ���س��ادرات  وزادت  بالرتتيب.  ط��ن 
طن.  األ��ف   270 اإىل  باملئة   41 الطبيعي 
وانخف�ست �سحنات الكريو�سني اإىل اخلارج 

1.28 مليون طن. اإىل  6.1 باملئة 

وا�سنطن- متابعة
ارتفعت اأ�سعار النفط، اأم�س الأربعاء، بفعل 
اخل��ام  خم��زون��ات  بانخفا�س  ت��وق��ع��ات 
ن�ساط  �سعف  من  الرغم  على  الأمريكية 

التداول قبيل عطلة عيد املياد.
غرب  خلام  الآجلة  العقود  ت��داول  وج��رى 
 53.56 ب�سعر  الأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س 
 0634 ال�ساعة  بحلول  للربميل  دولراً 
 26 مقداره  بارتفاع  جرينت�س  بتوقيت 

�سنتًا عن �سعر اآخر ت�سوية.
مزيج  العاملي  القيا�س  خ��ام  �سعر  وبلغ 

دولر   55.57 الآجلة  العقود  يف  برنت 
للربميل بارتفاع مقداره 22 �سنتًا.

وقال جتار اإن ارتفاع الأ�سعار جاء نتيجة 
يف  املتوقع  النخفا�س  اأب��رزه��ا  اأ�سباب 

خمزونات اخلام الأمريكية.
ال��دع��م  م�����س��ت��وي��ات  اإن  حم��ل��ل��ون  وق����ال 
واملقاومة الفنية �ستقود حركة الأ�سعار يف 

غياب العوامل الأ�سا�سية القوية.
اإىل ذلك قال وزير الطاقة الرو�سي األك�سندر 
نوفاك لل�سحفيني اإنه من املتوقع اأن يزيد 
بن�سبة   2016 يف  النفط  من  باده  اإنتاج 
2.5 باملئة على اأ�سا�س �سنوي اإىل 547.5 

مليون طن.

ال�����س��ن��دات  ���س��وق  اأن  ت��ق��ري��ر،  ي��ت��وق��ع 
الإ�سامية )ال�سكوك( مقيد اإىل نهاية العام 
اجلاري 2016 ، مع اإ�سدارات اإجمالية تقدر 
حديثة  لتقديرات  وفقًا  دولر،  مليار   70 بنحو 
يعني منواً  وهذا   .)MOODY’S( �سادرة عن 

هام�سيًا اأو معدومًا مقارنة بالعام املا�سي.
اأن  تقريرها،  يف  الئتماين  الت�سنيف  وكالة  وتذكر 
الن�سف  يف  �سدرت  دولر  مليار   40 مقدارها  �سكوكًا 
الأول من العام احلايل. كما اأن حلول ف�سل ال�سيف واإجازة 
العيد اأديا اإىل تباطوؤ ال�سوق يف الربع الثالث. وعلى الرغم من 
اأن ذلك لن يكون  اإل  اأن ن�ساطه قد يرتفع يف ال�سهور الأخرية، 

كافيًا لتغيري امل�سهد الكلي. 
وقد فاق اإجمايل ال�سكوك ال�سادرة من عام 2012 اإىل عام 2014 
امل�ستوى املتوقع  �سنويًا. وهذا يناق�س  100 مليار دولر  ما قيمته 

يف نهاية العام احلايل.
يقول نيتي�س بوجناغاروال، وهو حملل مايل يف )MOODY’S(: "اإن 
ال�سبب الرئي�سي لتقييد الإ�سدارات يف عام 2016 يعود اإىل تقلي�س احلكومة 
املاليزية، وهي واحدة من اأكرب م�سدري ال�سكوك يف العامل، القرتا�س ق�سري 

الأجل، اإىل جانب جلوء حكومات دول جمل�س التعاون اخلليجي اإىل م�سادر 
ال�سيولة التقليدية". وبينما ت�سدر القليل من الدول التي ت�سم اأكرثية م�سلمة، 
مبا فيها ماليزيا واإندوني�سيا ودول جمل�س التعاون، نحو %90 من اإجمايل 
ال�سكوك، يتوقع اأن تبقى هذه احلال على ما هي عليه من دون تغيري خال 
على  اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  ا�ستحواذ  املرجح  لكن من   .2017 عام 
ح�سة اأكرب يف العام املقبل. يف حني �سيقل�س م�رشف ماليزيا املركزي من 
اإ�سداراتها  من  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  و�ستزيد  املحلية،  اإ�سداراته 
العديد من دول جمل�س  وتف�سل  ميزانياتها.  ال�سخمة يف  العجوزات  لتمويل 
التعاون اخلليجي اإىل اليوم اإ�سدار ال�سندات التقليدية، اإذ اإن بيعها مل�ستثمرين 
دوليني يعد اأكرث �سهولة. كما اأن احلاجة املتعاظمة للتمويل، والرغبة يف دعم 
قطاعات امل�سارف الإ�سامية املحلية فيها قد يدفعها اإىل اإ�سدار املزيد من 
ال�سكوك. يقول بوجناغاروال: "نتوقع تزايد اإ�سدار ال�سكوك يف عام 2017 
من جانب ال�سناديق ال�سيادية وامل�سارف وال�رشكات يف هذه الدول، يف وقت 

تتزايد فيه احلاجة اإىل التمويل مع تراجع اأ�سعار النفط".
من  اأخ��رى  اأج��زاء  يف  بطيئة  بوترية  امل�سمار  هذا  يف  العمل  ي�سري  حني  يف 
واأمريكا  اأوروب��ا  يف  ومو�سمية  ب�سيطة  كونها  تعدو  ل  اإ�سدارات  مع  العامل، 
غامبيا  مثل:  ال�سكوك،  دولها  من  قلة  اأ�سدرت  التي  واأفريقيا  ال�سمالية 
 STANDARD( عن  �سادر  حديث  تقرير  ويبني  وال�سنغال.  وال�سودان 
POOR’S &( اأن اإجمايل �سوق ال�سكوك يف القارة الأفريقية بلغ 2 مليار 

دولر فقط.

اأعلنت احلكومة النيجريية، اأنها �ستغلق مطار العا�سمة اأبوجا �ستة اأ�سابيع 
الذي توجد فيه تلفيات �سديدة وذلك  بدءاً من فرباير �سباط لإ�ساح املمر 

بعد اأن هددت �رشكات الطريان بالتوقف عن ا�ستخدامه.
والرحات اجلوية اإىل اأبوجا �سيجري حتويل م�سارها اإىل كادونا وهو مطار 
 160 مبعدة  على  كادونا  وتقع  املحلية.  للرحات  اأ�سا�سي  ب�سكل  ي�ستخدم 
العا�سمة ويربطها بها طريق بري مليء باحلفر  ال�سمال من  اإىل  كيلومرتا 

ووقعت عليه حوادث خطف.
القت�ساد(  )يف  "التاأثري  بارز  اقت�سادي  خبري  وهو  ريوان  ب�سمارك  وقال 

�سيكون كارثيا... مطار كادونا يفتقر اىل املرافق."
واأ�ساف قائا "الطريق الربي �سيء جدا. حتدث عليه حوادث خطف من بوكو 
حرام" يف اإ�سارة اإىل اجلماعة ال�سامية املتطرفة. ويف يوليو متوز ُخطف 

م�سوؤول بارز من �سرياليون على الطريق الرابط بني اأبوجا وكادونا.
وَتعامل مطار كادونا الدويل مع 12 رحلة جوية يف دي�سمرب كانون الأول 
2015 -وهو اآخر �سهر لدى �سلطات املطارات يف نيجرييا اأرقام ب�ساأنه- 

مقارنة مع 812 رحلة جوية ا�ستخدمت مطار اأبوجا الدويل.
وقالت وزارة النقل اإن مطار اأبوجا -وهو املنفذ الرئي�سي اإىل نيجرييا اىل 
لكن  اأ�سابيع  �ستة  بعد  فتحه  �سيعاد  لجو�س-  التجارية  العا�سمة  جانب 

ال�ساحات �ست�ستغرق �ستة اأ�سهر.

بريطانيا تكشف خطتها للخروج من االتحاد األوروبي أوائل 2017
اإنها  م��اي،  ترييزا  الربيطانية  ال��وزراء  رئي�سة  قالت 
الحتاد  من  للخروج  خطتها  من  املزيد  عن  �ستك�سف 
ل  اأن حكومتها  موؤكدة  املقبل  العام  اأوائل  الأوروب��ي 
بل  الحت��اد  يف  ع�سويتها  من  "اأجزاء"  انتقاء  تنوي 

�سوغ عاقة جديدة.
بع�س  م��ن  ال��ربمل��ان  يف  ا�سئلة  ع��ن  اإجابتها  ويف 
اأخرى  تفا�سيل  ماي  تقدم  مل  الغا�سبني  امل�رّشعني 
الحتاد  من  بريطانيا  خل��روج  خططها  ب�ساأن  تذكر 
الأوروبي مكررة القول اأنها تريد الفوز باأف�سل اتفاق 

ولن تفعل اأي �سيء قد يقو�س موقفها التفاو�سي.
�ستقدم  ك��ان��ت  اإذا  عما  ال�����س��وؤال  يف  اإحل���اح  وحت��ت 
للربملان اأي معلومات ا�سافية ب�ساأن روؤيتها مل�ستقبل 
عاقة بريطانيا مع الحتاد الأوروبي قالت ماي اإنها 

�ستك�سف عن املزيد من التفا�سيل اأوائل العام املقبل.
اجلديد  العام  مطلع  يف  خطابا  "�ساأوجه  واأ�سافت 
والفر�سة  نهجنا  ب�ساأن  التفا�سيل  من  املزيد  يحدد 
العملية  هذه  ل�ستخدام  كدولة  لدينا  اأنها  اأعتقد  التي 
مع  وتتعامل  ت�ستوعب  بحق  عاملية  بريطانيا  جلعل 

الدول يف اأرجاء العامل".
اأننا  هو  نقوله  اأن  علينا  يجب  "ما  قائلة  وم�ست 
�سنغادر الحتاد الأوروبي ونحتاج اإىل التفاو�س على 
عاقة جديدة مع الحتاد الأوروب��ي... الأمر ل يتعلق 
باأن  يتعلق  بل  الع�سوية  من  اأج��زاء  تكرار  مبحاولة 

نحدد ما هي عاقتنا اجلديدة".
وال�رشكات  امل�رشعني  من  ل�سغوط  ماي  وتتعر�س 
الأوروبي لتحديد �سورة عامة يف  وم�سوؤويل الحتاد 
مع  بريطانيا  عاقة  م�ستقبل  روؤيتها  لكيفية  الق��ل 
التفا�سيل  من  الكثري  تقدمي  اإن  تقول  لكنها  الحتاد 

�سي�سعف موقف بريطانيا.
ومل تقدم تفا�سيل تذكر غري العبارات التي داأبت على 
ممكن" لربيطانيا  اتفاق  "اأف�سل  تريد  باأنها  تكرارها 
الحتاد  من  للخروج  الر�سمي  الج��راء  �ستطلق  واأنها 
-املادة 50 من معاهدة ل�سبونة لاحتاد الأوروبي- 

بحلول نهاية مار�س اأذار من العام املقبل.
و�سئلت عما اإذا كانت توؤيد مرحلة انتقالية للم�ساعدة 
الربيطانية  لل�رشكات  �سا�سة  اأكرث  العملية  جعل  يف 
التي تخ�سى تداعيات النف�سال عن الحتاد فاأجابت 

ماي باأنه رمبا تكون هناك مدة للتاأقلم.
اأن  علينا  �سيتعني  املفاو�سات  من  "كجزء  وقالت 
للتاأقلم  العملية  باجلوانب  املتعلق  ال�سوؤال  هذا  نعالج 
العاقة  تلك  على  التفاق  حال  اجلديدة  العاقة  مع 
اجلديدة" م�سيفة اأن احلكومة �ستواجه اأي�سا تغيريات 

مهمة.

الأ�سبوع  هاموند  فيليب  الربيطاين  املالية  وزير  واأيد 
من  ع��ب��ارة  وه��ي  انتقالية  مرحلة  فكرة  املا�سي 

الوا�سح اأن ماي حتر�س على تفادي ا�ستخدامها.
وقالت "�سنناق�س هل نحتاج اإىل مرحلة للتنفيذ".

بي  "�سي  الربيطانية  ال�سناعات  احتاد  اأكد  ذلك  اإىل 
اإنه  الربيطانية وم�ساحلها  ال�رشكات  اآي" الذي ميثل 
ينبغي ال�سماح لل�رشكات بال�ستمرار يف دخول اأ�سواق 
خروج  بعد  عوائق"  اأي  دون  "من  الأوروب��ي  الحتاد 

بريطانيا من الكتلة الأوروبية.
اأن  ينبغي  ل  الربيطانية  ال�رشكات  اأن  على  و�سدد 
قيود  فقط  وج��ود  ظل  يف  جمركية  لتعريفة  تخ�سع 

اأخرى "ب�سيطة جدا" للتجارة مع دول الحتاد.
وطالب الحتاد يف تقريره بتبني نظام للهجرة ي�سمح 
لل�رشكات باحل�سول على اأ�سحاب املهارات والعمالة 

التي حتتاجها.

فر�س  اأف�سل  بتوفري  ملتزمة  اأنها  احلكومة  واأك��دت 
الأ�سواق  اإىل  للدخول  الربيطانية  لل�رشكات  ممكنة 
الأوروبية. وكرر الحتاد جمددا دعوته "خلروج �سل�س" 
تفادي  اأج��ل  من  الأوروب���ي  الحت��اد  من  لربيطانيا 

انف�سال عن الحتاد قد ُيحدث اأزمة.
الأعمال  جمتمع  يف  خطرة  خماوف  "هناك  اإن  وقال 
تتعلق بتوقف الن�ساط القت�سادي اإذا جاء يوم خروج 
ت�سوية كاملة  الأوروبي وجرت  بريطانيا من الحتاد 
جلميع الق�سايا التجارية والتنظيمية )بني اجلانبني( 
قطاع  بن�ساط  املتعلق  النهائي  التفاق  يكتمل  ومل 
تبني  على  احلكومة  الحت��اد  تقرير  وحث  الأعمال". 
نهج "لاقت�ساد ككل" ل�سمان عدم معاقبة قطاعات 
فردية من جراء خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.
واأو�سح اأن "هناك بع�س ال�رشكات ميثل جتنب فر�س 
حا�سما،  اأم��را  ب�سائعها  على  عالية  جمركية  ر�سوم 

لإلغاء  الأولوية  اإعطاء  تف�سل  اأخرى  �رشكات  وهناك 
القيود غري اجلمركية على التجارة خا�سة فيما يتعلق 
على  اإ�سافية  "قيود  فر�س  اأن  واأ�ساف  باخلدمات." 
على  بال�رشر  �سيعود  قطاع  ب��اأي  املتعلقة  التجارة 
اجلديد  التفاق  يكون  اأن  يجب  ولذا  اأخرى،  قطاعات 
ال�سلع  الأوروبي مفتوحا و�ساما ويغطي  مع الحتاد 

واخلدمات والقيود اجلمركية وغري اجلمركية."
"اأمر معقد للغاية"

خطة  اإىل  اأي�سا  حتتاج  ال�رشكات  اأن  التقرير  وع��ّد 
وحتقيق  امل�ستقبل  يف  عملها  بتنظيم  تتعلق  وا�سحة 
الأ�سواق  من  والف��ادة  "للتاأثري  احلاجة  بني  التوازن 
الفوائد  وحماية  الأوروب���ي  الحت��اد  يف  والفر�س" 
يوفره  ال��ذي  للتمويل  والقت�سادية  الجتماعية 
العاقات  على  جم��ددا  والرتكيز  الأوروب���ي  الحت��اد 

القت�سادية العاملية.

النفط الليبية تتوقع ارتفاع إنتاجها 270 ألف 
برميل يوميا خالل 3 أشهر

طرابل�س- متابعة
قالت املوؤ�س�سة الوطنية للنفط يف ليبيا، اإن خطي الأنابيب من 
حقلي ال�رشارة والفيل يف غرب الباد اأعيد فتحهما بعد اإغاق 

ا�ستمر عامني وهو ما ميهد الطريق لزيادة كبرية يف النتاج.
األف   175 اأن ت�سيف  اأنها تتوقع  املوؤ�س�سة يف بيان  واأ�سافت 
و270  املقبل  ال�سهر  الليبي يف  النفط  انتاج  اإىل  يوميا  برميل 

األف برميل يوميا على مدى الأ�سهر الثاثة املقبلة.
والنزاعات  ال�رشاع  ج��راء  من  النفطي  ليبيا  اإنتاج  وت�رشر 
وت�ساعف  املا�سية.  الثاث  ال�سنوات  م��دى  على  ال�سيا�سية 
الإنتاج اأخريا اإىل 600 األف برميل يوميا لكنه يبقى اأقل كثريا 

يف  الع�سو  البلد  كان  يوميا  برميل  مليون   1.6 من 
منظمة اأوبك ينتجها قبل ن�سوب انتفا�سة 2011.

من  الليبي  لاإنتاج  �رشيعة  ع��ودة  اأي  تبطيء  وقد 
النفط  �سوق  اإىل  ال��ت��وازن  لإع���ادة  اأوب���ك  جهود 
اخلام.  من  العاملي  املعرو�س  تخمة  وتقلي�س 

تعهد  من  ا�ستثناوؤهما  مت  دولتني  اإحدى  وليبيا 
مليون   1.2 بنحو  اإنتاجها  خلف�س  املنظمة 
من  الأول  الن�سف  مدى  على  يوميا  برميل 

.2017
ليبيا  اإنتاج  يزال  ل  ذلك  من  الرغم  وعلى 
�سيا�سية  ا�سطرابات  من  للت�رشر  عر�سة 

م�ستمرة واإغاقات من جماعات حملية.
وقال م�سطفى �سنع اهلل رئي�س جمل�س 
يف  للنفط  الوطنية  املوؤ�س�سة  اإدارة 

املرة  هي  هذه  الثاثاء  يوم  البيان 
التي  ���س��ن��وات  ث���اث  يف  الوىل 
الليبي  النفط  كل  فيها  �سيتدفق 

ب��اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  معربا  بحّرية 
تكون هذه هي نهاية ا�ستخدام 
يف  الإغاق"  "تكتيكات 

ليبيا.
املا�سي  الأ���س��ب��وع  ويف 
من  حملي  ف�سيل  اأع��ل��ن 

املن�ساآت  حر�س  ق��وات 
اإعادة  الليبية  النفطية 
ف��ت��ح ���س��م��ام��ات يف 

خ��ط��وط الأن��اب��ي��ب 
م�����ن ال�����������رشارة 
وال�����ف�����ي�����ل يف 

م��دي��ن��ة ري��ان��ة 
ال�سمالية. لكّن 
م�سوؤولني يف 

الفيل  حقل 
اإن  ق��ال��وا 

اإعادة  متنع  الِعرقية  التبو  جماعة  من  احلرا�س  من  جمموعة 
الت�سغيل هناك.

اأموال ومل تكن هناك  اأي  اإن املوؤ�س�سة مل تدفع  وقال �سنع اهلل 
اأي �سفقات وراء ال�ستار ل�سمان اإعادة الفتح يف ريانة. وتابع 
العام  يف  دولر  مليار   4.5 الإنتاج  زيادة  تدر  اأن  يتوقع  انه 
املقبل لقت�ساد ليبيا الذي ذكر انه يواجه خطر النهيار ب�سبب 

ال�رشاع وفقدان الإيرادات النفطية.
نحو  عند  ال�رشارة  حلقل  الإنتاجية  الطاقة  املوؤ�س�سة  وق��درت 
األف برميل   90 األف برميل يوميا وحقل الفيل عند نحو   330
وريب�سول  للنفط  الوطنية  املوؤ�س�سة  ال�رشارة  ويدير حقل  يوميا. 
وتوتال واأو.اإم.يف و�ستات اأويل بينما تدير املوؤ�س�سة حقل الفيل 

مب�ساركة اإيني الإيطالية.

القاهرة- متابعة

باريس- متابعة

بكين- متابعة

باريس- متابعة

أبوجا- متابعةالعواصم- متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية

لندن- متابعة


