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ق����ال م���ن���دوب���ون إن منظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 
وحلفاءها قلصوا إنتاجهم من 
النفط في أغسطس ، حيث عطل 
انخفاض في اإلم��دادات اإليرانية 
ب��س��ب��ب ال��ع��ق��وب��ات األم��ري��ك��ي��ة 
م��ح��اوالت��ه��م ل���زي���ادة اإلن��ت��اج 
والوصول به إلى املستويات املتفق 

عليها.
ي��أت��ي ه���ذا ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
يستعد فيه منتجو الطاقة إلجراء 

مباحثات في اجلزائر.
وتزيد هذه التطورات الضغوط 
على املنظمة لتعزيز اإلنتاج في 
ظل دعوات من الرئيس األمريكي 
دون��ال��د ت��رام��ب خل��ف��ض أس��ع��ار 

النفط.
وأب���ل���غ م��ص��در ع��ل��ى دراي����ة 
باملباحثات روي��ت��رز ب��أن أوب��ك 
وحلفاءها بقيادة روسيا يدرسون 
إمكانية زي���ادة إم����دادات اخل��ام 
مبقدار 500 ألف برميل يوميا في 
الوقت الذي تتسبب فيه العقوبات 
األمريكية على إي��ران، ثالث أكبر 
منتجي أوبك، في تقلص صادرات 

طهران.
وق�����ال أول��ي��ف��ي��ي��ه ج��اك��وب 
م���ن ش���رك���ة ب��ت��روم��ارت��ي��ك��س 
ل��اس��ت��ش��ارات ”إذا ك��ان��ت هناك 
زي��ادة مقترحة، فستصبح هناك 
وف��رة ف��ي اآلراء املعارضة التي 
تقول إن مثل تلك الزيادة تقلص 

حتى الطاقة اإلنتاجية الفائضة“.
وأض��اف ”السعودية ارتكبت 
خطأ محاولة تعويض خسارة 
اإلم�����دادات اإلي��ران��ي��ة ببديل في 
الوقت املناسب، لكن سوق النفط 
تتطلع إل��ى أم��ن أكبر من ه��ذا في 
اإلم����دادات. نتيجة لذلك، أصبح 
ارت��ف��اع أس��ع��ار النفط يضع منو 

الطلب على النفط في خطر“.
وخلصت جلنة مراقبة إنتاج 
النفط التي تضم أوب��ك ومنتجني 
م��س��ت��ق��ل��ني، وال���ت���ي جت��ت��م��ع في 
العاصمة اجل��زائ��ري��ة األس��ب��وع 
اجل���اري، إل��ى أن مستوى التزام 
املنتجني باتفاق خفض املعروض 

بلغ 129 في املئة في أغسطس آب 
وفقا ملا ذك��ره اثنان من مندوبي 

اللجنة.
وأضافا أن االل��ت��زام باخلفض 
املتفق عليه كان 109 في املئة في 
يوليو متوز، وهو ما يشير إلى أن 
املجموعة جتاوزت اخلفض املتفق 

عليه.
وأب��ل��غ وزي���ر النفط العماني 
محمد بن حمد الرمحي الصحفيني 
ب���أن أوب���ك وروس��ي��ا واملنتجني 
احللفاء من خارج املنظمة جتاوزوا 
خفض إمدادات النفط الذي تعهدوا 
به مبقدار 600 ألف برميل يوميا 
ف��ي أغسطس آب، وه��و م��ا وصل 
بحجم اخل��ف��ض إل���ى ن��ح��و 2.4 

مليون برميل يوميا.
وف��ي أواخ���ر 2016، توصلت 
أوبك وروسيا وحلفاء آخرون إلى 
اتفاق خلفض اإلنتاج سعيا لوقف 
تراجع في أسعار النفط بدأ عام 

.2014
ل��ك��ن ب��ع��د أش��ه��ر م���ن خفض 
اإلم����دادات بأكثر مم��ا يدعو إليه 
االتفاق، اتفقوا في يونيو حزيران 
على زي��ادة اإلنتاج بالعودة إلى 
مستوى امتثال بنسبة 100 في 

املئة.
ويعادل ذلك زيادة في اإلنتاج 
قدرها نحو مليون برميل يوميا، 
لكن أح��دث األرق���ام تشير إل��ى أن 
البعض ال يزال بعيدا عن حتقيق 

ذلك الهدف.
ووص��ل سعر خ��ام برنت هذا 
الشهر إلى 80 دوالرا للبرميل مما 
دفع ترامب إلى دعوة أوبك مجددا 

إلى العمل على خفض األسعار.
وكتب على تويتر يقول ”نحن 
ن��ح��م��ي دول ال��ش��رق األوس����ط، 
وبدوننا لن يكونوا آمنني في األمد 
الطويل، ومع ذلك هم يواصلون 
دف���ع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ل��ارت��ف��اع! 
سنتذكر ذلك. على أوبك أن تخفض 

األسعار اآلن“.
وق��ال��ت م��ص��ادر ف��ي أوب���ك إن 
أي حت��رك رسمي لزيادة اإلنتاج 
سيستلزم أن تعقد أوبك ما يسمى 
اجتماعا غير ع��ادي، وهو مقترح 

ليس على الطاولة بعد.
لكن امل��ص��ادر قالت إن اللجنة 
ال����وزاري����ة ألوب�����ك وامل��ن��ت��ج��ني 
املستقلني، والتي اختتمت أمس 
األح��د، ما زال ميكنها أن توصي 
ب��زي��ادة أكبر في اإلن��ت��اج إذا لزم 

األمر.
وق��ال وزي��ر الطاقة السعودي 
خالد الفالح ام��س  األح��د إن��ه ال 
يؤثر على أس��ع��ار النفط، وذل��ك 
بعد يومني فقط من دعوة الرئيس 
األمريكي دون��ال��د ترامب ملنظمة 
أوب���ك إل���ى دف���ع أس��ع��ار ال��وق��ود 

لانخفاض.
وق���ال ال��ف��ال��ح للصحفيني في 
اجل��زائ��ر ق��ب��ل اج��ت��م��اع مشترك 

بني وزراء دول أوب��ك وحلفائها 
املستقلني م��ث��ل روس��ي��ا لبحث 
الوضع في أسواق اخلام ”ال أؤثر 

على أسعار النفط“.
وب��ل��غ خ���ام ال��ق��ي��اس العاملي 
مزيج برنت 80 دوالرا للبرميل 
هذا الشهر، مما دفع ترامب لدعوة 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 

من جديدة إلى خفض األسعار.
وق�����ال ت���رام���ب ع��ل��ى ت��وي��ت��ر 
”نحمي دول ال��ش��رق األوس���ط، 
وم���ن غ��ي��رن��ا ل��ن ي��ك��ون��وا آم��ن��ني، 
وم��ع ذل��ك يواصلون دف��ع أسعار 
النفط ألعلى! سنتذكر ذل��ك. على 
منظمة أوبك احملتكرة للسوق دفع 

األسعار لانخفاض اآلن!“.

وقالت خمسة مصادر من أوبك 
ومنتجي النفط املستقلني لرويترز 
إن من املستبعد أن توصي اللجنة 
املشتركة التي تضم وزراء من 
املنظمة وال����دول غير األع��ض��اء 
املتحالفة معها في اجتماعها امس  
األح��د ب��زي��ادة ج��دي��دة ف��ي إنتاج 
اخل��ام ف��وق تلك املتفق عليها في 

يونيو حزيران.
كما استبعدت املصادر أن تتفق 
اللجنة على كيفية توزيع الزيادة 
ال��ب��ال��غ��ة م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل يوميا 
التي تقررت في آخر اجتماع بني 
منتجي أوبك واملستقلني في يونيو 

جزيران.
قالت املؤسسة الوطنية للنفط 

في ليبيا إن وحدتها شركة اخلليج 
العربي للنفط )أجوكو( استأنفت 
اإلنتاج من بئر كانت مهجورة في 
حقل املسلة ش��رق ال��ب��اد بواقع 

ثاثة آالف برميل يوميا.
وذك��رت املؤسسة في بيان أن 
اإلنتاج استؤنف من البئر )إتش.
86-65ش���������تإ( باستخدام 
تقنيات احلفر التي طورتها في 
اآلونة األخيرة شركة شلومبرجر 
األمريكية املتخصصة في خدمات 

حقول النفط.
وكانت ليبيا تنتج أكثر من 1.6 
مليون برميل يوميا قبل انتفاضة 
عام 2011 التي دعمها حلف شمال 
األطلسي وأطاحت مبعمر القذافي 
وقادت إلى حالة تشرذم سياسي 
وص����راع م��س��ل��ح. وي��ب��ل��غ إن��ت��اج 

املسلة نحو 70 ألف برميل يوميا.
ومنذ عام 2014، تشهد ليبيا 
انقساما بني حكومتني متنافستني 
وفصائل مسلحة في شرق الباد 
وغربها، تسببت في جمود سياسي 

وأزمة اقتصادية.
لكن املؤسسة الوطنية للنفط 
ظلت تعمل بشكل طبيعي نسبيا 
في أنحاء ليبيا التي تعتمد على 
صادرات النفط في معظم دخلها. 
وتضرر اإلنتاج من هجمات على 
منشآت النفط وعمليات حصار، 
وإن ك��ان تعافى بعض الشيء 
ووص��ل إل��ى نحو مليون برميل 

يوميا في العام املاضي.
وف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن الشهر 
اجلاري، شهدت املؤسسة الوطنية 
للنفط حادث تبادل إلطاق النار 
في مقرها بطرابلس أعلن تنظيم 
الدولة اإلسامية املسؤولية عن 
تنفيذه وراح ضحيته قتيلني و25 
جريحا. لكنها قالت إنها مستمرة 
ف���ي إدارة ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ب��ص��ورة 

طبيعية.
وإلى جانب البنك املركزي في 
طرابلس، تعد املؤسسة الوطنية 
للنفط واحدة من مؤسسات الدولة 
التي ما زالت تعمل بصورة جيدة 

على الرغم من الصراع.

الفالح: ال يؤثر على األسعار 

أوبك وحلفاؤها يكافحون لضخ املزيد من النفط مع تقلص إمدادات إيران

8 أشهر 57.8باملئة  في  إجمالي جتارة بكني مع كوريا الشمالية يهبط 

الصني تلغي محادثات جتارية مع أميركا مع 
تصاعد التهديدات بشأن التعريفات اجلمركية

أظهرت بيانات اجلمارك الصينية 
امس  األحد أن قيمة جتارة الصني مع 
كوريا الشمالية في الفترة بني يناير 
ك��ان��ون الثاني وأغسطس آب هبطت 
57.8 باملئة ع��ن مستواها قبل عام 

لتصل إلى 1.51 مليار دوالر.
وانخفضت واردات الصني من كوريا 
الشمالية في تلك الفترة 89.3 باملئة إلى 
143.6 مليون دوالر، بينما تراجعت 
الصادرات 38.9 باملئة إلى 1.36 مليار 

دوالر.
وبلغت قيمة إجمالي جتارة الصني 
م��ع ك��وري��ا الشمالية 219.9 مليون 
دوالر ف��ي أغسطس آب، ارت��ف��اع��ا من 
194.62 م��ل��ي��ون دوالر ف��ي الشهر 

السابق.
ووصلت قيمة الصادرات إلى كوريا 
الشمالية في أغسطس آب إلى 200.7 

مليون دوالر، ارتفاعا م��ن 177.48 
مليون دوالر في الشهر السابق.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال 
ن��ق��ا ع��ن م��ص��ادر إن ال��ص��ني ألغت 
احملادثات التجارية املقبلة مع الواليات 
املتحدة ولن ترسل ليو خه نائب رئيس 

الوزراء إلى واشنطن هذا األسبوع.
وأضافت الصحيفة أنه كان من املقرر 
أن يسافر وف��د متوسط املستوى إلى 
واشنطن قبل زي���ارة ليو ولكن هذه 

الزيارة ألغيت اآلن.
وكانت الصني قد أضافت األسبوع 
املاضي منتجات أمريكية بقيمة 60 
مليار دوالر لقائمتها للتعريفات على 
الواردات ردا على الرسوم التي فرضتها 
ال��والي��ات املتحدة على سلع صينية 
بقيمة 200 مليار دوالر ومن املقرر أن 

ليو خهيبدأ سريانها في 24 سبتمبر أيلول.

مقر أوبك في فيينا

ل���وب���ي���ز أوب������������رادور: امل��ك��س��ي��ك 
ستسعي إلبرام إتفاق مع كندا 

إذا أخفقت محادثات نافتا
ق���ال ال��رئ��ي��س املكسيكي 
املنتخب أندريس مانويل لوبيز 
أوب��رادور إن احلكومة املقبلة 
في الباد ستسعى إل��ى إب��رام 
اتفاق ثنائي مع كندا إذا أخفقت 
احملادثات الرامية إلى تعديل 
اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا 

الشمالية )نافتا(.
وبعد م��ح��ادث��ات استمرت 
أك��ث��ر م��ن ع���ام لتحديث ه��ذه 
االتفاقية املبرمة بني الواليات 
امل��ت��ح��دة وامل��ك��س��ي��ك وك��ن��دا 
ت��وص��ل��ت ال���والي���ات املتحدة 
واملكسيك التفاق جانبي أواخر 

أغسطس آب.
وبعد ذلك بأيام ب��دأت كندا 

التفاوض مع الواليات املتحدة إلبرام اتفاق بشأن اتفاقية التجارة 
املبرمة قبل 24 عاما. ولكن احملادثات واجهت مأزقا بسبب التهديدات 

األمريكية بفرض تعريفات جمركية على صادرات كندا من السيارات.
وق��ال اليساري احملنك لوبيز أوب��رادور ال��ذي يتولى منصبه في 
ديسمبر كانون األول ”نود أن تتوصل حكومتا الواليات املتحدة وكندا 
إلى اتفاق حتى ميكن أن تكون االتفاقية ثاثية مثلما مت التوقيع عليها 

في األصل.
”ولكن في حالة عدم توصل حكومتي الواليات املتحدة وكندا 
التفاق.. سيتعني علينا االحتفاظ باالتفاق الثنائي مع الواليات املتحدة 

والسعي إلبرام اتفاق مماثل مع كندا“.

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

كومكاست تتفوق على فوكس 
بعرض بقيمة 39 مليار دوالر 

لشراء سكاي في مزاد

تفوقت كومكاست على توينتي فيرست سنشري فوكس التابعة 
لروبرت مردوخ في منافسة على شبكة سكاي بعدما عرضت أكثر من 
30 مليار جنيه استرليني )39 مليار دوالر( لشبكة البث التلفزيوني 
البريطانية. وعرضت كومكاست 17.28 جنيه استرليني للسهم 
لاستحواذ على سكاي املدرجة في لندن، متفوقة على فوكس التي 
عرضت 15.67 استرليني للسهم، وفقا ملا ذكرته جلنة االستحواذ في 

بيان بعد وقت قصير من تقدمي العروض النهائية يوم السبت.
وع��رض كومكاست النهائي أعلى كثيرا من ال��ذي تقدمت به في 
البداية، والذي بلغ 14.75 جنيه استرليني للسهم. وبلغ سعر السهم 

في إغاق يوم اجلمعة 15.85 استرليني.

شعار شركة كومكاست التابعة لشبكة إن.بي.سي.

»منظمة التجارة« تسابق الزمن 
إلنهاء دعم مصائد األسماك .. 

35 مليار دوالر قيمتها 
بدأت وفود منظمة التجارة العاملية جولة مفاوضات ماراثونية 
جديدة ومكثفة من مفاوضات إعانات مصائد األسماك تستمر ملدة 90 

يوما، أى حتى نهاية العام اجلاري.
وعقب آخ��ر جولة من ه��ذه املفاوضات ج��رت في مت��وز )يوليو( 
املاضي، أبدى رؤساء الوفود األعضاء في املنظمة التزامهم باملشاركة 
اخلاقة والبناءة في مفاوضات إعانات مصائد األسماك استنادا 
إلى برنامج عمل مكثف كانت تلك الوفود قد وافقت عليه في اجلولة 
األخيرة، وهو برنامج كاد أن يكون اإلجناز الوحيد لتلك الدورة من 
املفاوضات. وتقول منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، 
إنه سيكون مبقدور الدول النامية حماية املايني من الوظائف لو أنهت 

الدول الغنية إعانات األسماك.
وتصل إعانات الصيد إلى 35 مليار دوالر في جميع أنحاء العالم، 
من بينها 20 مليار دوالر تسهم إسهاما مباشرا في الصيد اجلائر 
والقدرة املفرطة على الصيد. ومن بني كل خمسة دوالرات تنفق في 
اإلنتاج السمكي، هناك دوالر واحد يتم تقدميه كمعونة من احلكومات 
الغنية بطرق مختلفة، ويبلغ مجموع ص��ادرات األسماك ومنتجات 
املأكوالت البحرية 146 مليار دوالر سنويا. وفي مفاوضات الصيف 
املاضي، أخفقت وف��ود منظمة التجارة في إح��راز تقدم حلل قضايا 
شائكة تتعلق بدعم مصائد األسماك لكنها متكنت من وضع جدول 
زمني لاجتماعات التفاوضية بني أيلول )سبتمبر( وكانون األول 
)ديسمبر(، كما وافقت على تشكيل مجموعات صغيرة للبحث عن 

طرق إلنهاء املناطق املسدودة من املفاوضات.

فرنسا تتوقع عجزا في امليزانية
قد يثير استياء بروكسل

بعد خروجها مؤخرا من قائمة الدول املتخلفة 
عن االلتزام بشروط منطقة اليورو، ترى فرنسا 
العجز في ميزانيتها على وشك مامسة عتبة 
%3 العام املقبل ما سيثير استياء بروكسل 
التي تنظر بقلق إلى تقاعس باريس عن خفض 
ديونها. وال ت��زال رس��ال��ة االحت���اد األوروب���ي 
هي نفسها، إذ ذكر املفوض بيار موسكوفيسي 
قبل ع��رض ميزانية 2019 االثنني في وزارة 
املال الفرنسية “من املهم ليس من أجل القواعد 
فحسب، بل من أجل رمزية األمر، أن تبقى فرنسا 

دون نسبة 3%”.
وسعى وزي��ر امل��ال الفرنسي برونو لومير 
للطمأنة فقال “إن تصحيح احلسابات العامة 
غير قابل للتفاوض، ألنه أمر جيد للفرنسيني، 

وجيد لفرنسا، وجيد ألوروبا”.
وبعدما خرجت فرنسا رسميا ف��ي نهاية 
يونيو من اآللية التي باشرتها بحقها املفوضية 
األوروبية عام 2009 بسبب العجز الطائل في 
ميزانيتها، من املتوقع بحسب أرقام وزارة املال 
أن تسجل عجزا بنسبة %2،6 من إجمالي الناجت 

الداخلي هذه السنة و%2،8 عام 2019.
غير أن تراجع النمو بنسبة تفوق التوقعات 
العام املقبل قد يجعل فرنسا تتخطى احلد الذي 

تسمح به بروكسل وقدره %3 من العجز.
لكن اخلبير االقتصادي لدى شركة “أوستروم 
آ إم” فيليب فيشتر ال يعتقد أن االحتاد األوروبي 
سيتبنى موقفا متشددا حيال فرنسا مع اقتراب 

االنتخابات األوروبي في ربيع 2019.
وق��ال لوكالة ف��ران��س ب��رس إن “بروكسل 
ستبدي اس��ت��ي��اءه��ا مهما ح��ص��ل، لكن ب��دون 
مباشرة اي إج��راء، أيا كان” وهو على ثقة بأن 
االحتاد األوروبي لديه مشاغل أخرى، وال سيما 

مع صعود التيارات الشعبوية.
وتابع أن “األمر لن يذهب أبعد من ذلك، ألن 
هناك في أوروب��ا مشكات أخ��رى غير مشكلة 
فرنسا، ومسائل سياسية مثل املجر، ال ميكن 

مقارنتها مبعرفة ما إذا كانت امليزانية ستحترم 
الوعود التي قطعت”. وسيتم حتويل اإلعفاءات 
الضريبية للمنافسة والوظائف في ميزانية 
2019 إل��ى تخفيضات ثابتة للمساهمات 
االجتماعية، م��ا يعني أن ال��دول��ة ستتحمل 
في الوقت نفسه التعويض عن التخفيضات 
الضريبية للعام 2018 وعن خفض املساهمات 
للعام 2019، ما سينعكس بنسبة 0،9 نقطة من 

إجمالي الناجت الداخلي.
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مدخل مقر أجوكو في بنغازي بليبيا

اإلن��������ت��������اج  ف����������ي  ج����������دي����������دة  ب�����������زي�����������ادة  وامل������س������ت������ق������ل������ني  أوب����������������ك  جل�������ن�������ة  ت��������وص��������ي  أن  امل������س������ت������ب������ع������د  م����������ن  روي�������������ت�������������رز: 
ي�����وم�����ي�����ًا ب������رم������ي������ل  أل�����������ف   600 مب��������ق��������دار  ال������ن������ف������ط  إم���������������������دادات  خ������ف������ض  جت������������������اوزوا  وح������ل������ف������اؤه������ا  أوب�������������ك  ع��������م��������ان: 
امل���س���ل���ة ب����ح����ق����ل  م�����ه�����ج�����ور  ب�����ئ�����ر  ف�������ي  ال�����ن�����ف�����ط  م�������ن  ي�����وم�����ي�����ًا  ب�����رم�����ي�����ل  آالف   3 إن�������ت�������اج  ت����س����ت����أن����ف  ال����ل����ي����ب����ي����ة  أج�������وك�������و 

محادثات »بريكست«
في طريق مسدود

اعتبرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا م��اي أن رد االحت��اد 
األوروبي على خطتها املتعلقة باتفاق “بريكست” غير مقبول، وأقرت 

بأن املباحثات وصلت إلى “طريق مسدود”.
وبحسب “الفرنسية”، قالت ماي في بيان متلفز من مقر احلكومة 
في داوننج ستريت “ليس مقبوال أن يتم ببساطة رفض مقترح الطرف 
اآلخر من دون شرح مفصل ومقترحات مقابلة.. نحتاج اآلن ألن نسمع 
من االحتاد األوروبي ما املسائل احلقيقية وما البديل الذي يقترحونه 
حتى نتمكن من مناقشتها”. من جهتها، اعتبرت الصحافة البريطانية 
أن رئيسة ال��وزراء تعرضت “لإلذالل” من قبل القادة األوروبيني 
الذين دعوها إلى مراجعة اقتراحاتها حول “بريكست” خال قمة غير 

رسمية عقدت في سالزبورج في النمسا.
وعنونت صحيفتا “اجلادريان” و”التاميز”، “إذالل” تيريزا ماي 
ونشرتا صورا لرئيسة الوزراء تبدو معزولة أمام القادة األوروبيني 
الذين رفضوا خطتها. وكتبت صحيفة “التاميز” أن قمة سالزبورج 
“أثارت أزمة في احلكومة”، مضيفة أن “الوزراء قد يرغمون ماي على 
التخلي عن خطتها التي تطلق عليها اسم “تشيكرز” حول العاقات 
التجارية املستقبلية بني الطرفني في خال أيام”. وتنص اخلطة 
على اإلبقاء على عاقة جتارية وثيقة بني االحتاد األوروبي واململكة 
املتحدة بعد االنفصال “بريكست” املقرر في 29 آذار )مارس( 2019، 
خصوصا إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية مع 
إنهاء حرية تنقل املواطنني األوروبيني ورقابة محكمة العدل التابعة 
لاحتاد األوروب��ي. وح��ذرت صحيفة “اجلارديان” من أن “سلطة 
ماي كرئيسة للوزراء” أصبحت حتت تهديد خطير. من جهتها نشرت 
صحيفة “ديلي تلجراف” املؤيدة ل� “بريكست” ص��ورة للرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون الذي عرفت عنه على أنه أحد أشد منتقدي 
ماي على صفحتها األولى مع تعليق “مفاوضات كارثية تهدد زعامة 

رئيسة الوزراء قبل مؤمتر احملافظني”.

العاصمة باريس


