
أجرى كبار املفاوضني التجاريني األميركيني 
والصينيني محادثات عبر الهاتف قبل اجتماع 
مقرر بني الرئيسني شي جني بينغ ودونالد ترمب 
خالل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد هذا 
األسللبللوع، وفللق ما أفللادت وسائل إعللالم صينية 
رسمية. وقالت وكالة شينخوا لألنباء إن نائب 
رئيس الوزراء الصيني ليو هي حتدث إلى املمثل 
التجاري األميركي روبللرت اليتهايزر ووزيللر 
اخلزانة ستيفن منوتشني، حيث »مت تبادل اآلراء 
حول قضايا اقتصادية وجتارية«، وفقا ملا نقلته 

وكالة »فرانس برس عنها«.
وذكرت الوكالة أن االتصال جرى »بناء على 
طلب من اجلانب األميركي«، واتفق املسؤولون 

بعده على متابعة التواصل.

ووفللقللا ملللسللؤول أملليللركللي سيعقد االجتماع 
املرتقب بني ترمب وجللني بينغ، السبت املقبل، 
في اليوم الثاني لقمة مجموعة العشرين التي 

تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.
واتفق الرئيسان على االجتماع بعد انهيار 
املفاوضات التجارية بينهما الشهر املاضي، والتي 
تبعها زيادة رسوم جمركية متبادلة بني البلدين 

على بضائع بقيمة 260 مليار دوالر.
وإنتقل ترمب بعد ذلك ليدرج شركة االتصاالت 
الصينية العمالقة هللواوي على قائمة سللوداء 
ويحظر تعامل الشركات األميركية معها، وقد 
ردت بكني على ذلللك بالتهديد بإنشاء قائمتها 
اخلاصة من الشركات واألفللراد »غير اجلديرين 

بالثقة«.

نزلت أسعار النفط أمس  الثالثاء وسط مخاوف بشأن 
آفاق الطلب على اخلام، لكن األسعار لقيت دعما بعد أن أعلنت 
واشنطن عقوبات جديدة على إيران وسط تصاعد للتوترات 

في الشرق األوسط.
ونزلت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت 34 سنت 
أو 0.5 باملئة إلى 64.52 دوالر للبرميل بحلول الساعة 0639 

بتوقيت جرينتش. وكانت قد تراجعت 0.5 باملئة.
وفقدت العقود اآلجلة للخام األمريكي 24 سنتا أي ما 
يعادل 0.4 باملئة إلى 57.66 دوالر للبرميل. وكان اخلام 

األمريكي القياسي ارتفع في اجللسة السابقة 0.8 باملئة.
وصعد برنت خمسة باملئة في األسبوع املاضي بينما 
زاد اخلام االمريكي عشرة باملئة بعدما أسقطت إيران طائرة 
مسيرة أمريكية في اخلليج، ما أجج التوترات بعد هجمات 

على ناقالت نفط في املنطقة في شهري مايو ويونيو.
وحملت واشنطن إيران مسؤولية الهجمات على الناقالت 

ونفت طهران تورطها في ذلك.
واستهدف الرئيس األمريكي دونللالللد تللرامللب الزعيم 
اإليراني األعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولني إيرانيني 
كبار آخرين بعقوبات وهي خطوة غير مسبوقة لتكثيف 

الضغط على إيران بعد إسقاطها للطائرة املسيرة.
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قال أمني الناصر الرئيس التنفيذي ألرامكو 
السعودية أمللس  الثالثاء إن الشركة تشعر 
بالقلق إزاء األحلللداث الللتللي جللرت فللي اآلونللة 
األخيرة باخلليج لكن مبقدورها تلبية احتياجات 

عمالئها بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة.
وقال أمني الناصر الرئيس والرئيس التنفيذي 
لشركة النفط السعودية احلكومية العمالقة 
لرويترز في مقابلة ”ما يحدث في اخلليج مثار 

قلق بالتأكيد“.
وأضللللاف ”في الللوقللت ذاتللله مللررنللا بعدد 
من األزملللات في الللسللابللق... لبينا على الللدوام 
التزاماتنا جتاه العمالء ولدينا املرونة ... وطاقة 

فائضة إضافية متاحة“.
وأثللللارت هجمات على نللاقللالت فللي اآلونللة 
األخلليللرة باخلليج مخاوف بشأن سالمة أحد 
مسارات الشحن الرئيسية ودفعت أسعار النفط 

لالرتفاع.
وقال الناصر إن أرامكو ال متلك خطة لزيادة 
احلللد األقصى لطاقتها اإلنتاجية البالغة 12 
مليون برميل يوميا، بالنظر إلللى كبر حجم 

الطاقة الفائضة.

والناصر موجود في سول قبيل زيارة يقوم 
بها ولللي العهد الللسللعللودي األملليللر محمد بن 

سلمان.

الناصر: »أرامكو« قلقة بشأن هجمات 
اخلليج ولدينا القدرة على تلبية الطلب

0.5 باملئة العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت نزلت 

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب على اخلام

محادثات جتارية بني بكني 
وواشنطن تسبق اجتماع الرئيسني

ال���ي���اب���ان مع  ان��خ��ف��اض أس��ه��م 
ارتفاع الني وتضرر املعنويات 

بفعل الشرق األوسط

أغلقت األسهم اليابانية على انخفاض أمس  الثالثاء 
في الوقت الذي تضررت فيه شركات التصدير وتقلص 
اإلقبال على املخاطرة بفعل مزيج من ارتفاع الني ألعلى 
مستوى في ستة أشهر تقريبا مقابل الدوالر وتصاعد 
التوترات بني الواليات املتحدة وإيران. وتراجع املؤشر 
نيكي الياباني 0.43 باملئة ليغلق عند 21193.81 

نقطة.
وما زالللت التوترات بني الواليات املتحدة وإيللران 
مرتفعة، مع قول طهران إن قرار الواليات املتحدة فرض 
عقوبات على الزعيم األعلى للبالد وعدد آخر من كبار 

املسؤولني أغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية.
وأدى التوتر إلى دعم الني الللذي ُيعتبر مللالذا آمنا 
ليواصل مكاسبه إلى 106.780 ين للدوالر وهو أقوى 
مستوياته منذ بداية يناير. وهبطت أسهم شركات 

التصدير القيادية بفعل ارتفاع الني.
وخسر سهم تويوتا موتور 0.6 باملئة وتراجع سهم 
هوندا موتور 0.7 باملئة وهبط سهم هيتاشي 1.1 باملئة 

وانخفض سهم طوكيو إلكترون 3.3 باملئة.
وقبيل قمة مجموعة العشرين التي ُتعقد يومي 28 
و29 يونيو في اليابان، كان إجمالي ضغط عمليات 
البيع محدودا. وبلغت قيمة التعامالت على املؤشر 
توبكس األوسللع نطاقا 1.73 تريليون ين وهو ما ال 
يزيد كثيرا عن الرقم املسجل البالغ 1.4 تريليون ين 

وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014.
ومن املقرر أن يبحث الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
والرئيس الصيني شي جني بينغ قضايا التجارة في 
قمة العشرين في أول لقاء مباشر بينهما منذ انهارت 

محادثات التجارة في مايو.
وارتفعت أسهم الشركات املرتبطة بالدفاع الوطني 
بعد تقرير ذكر أن ترامب حتدث في اآلونة األخيرة على 
نحو غير معلن بشأن االنسحاب من اتفاقية الدفاع مع 

اليابان.
وارتفع سهم شركة صناعة معدات الدفاع ايشيكاوا 
سيساكوشو 8.5 باملئة وزاد سهم هللوا لللآالت التي 
تصنع األسلحة الللنللاريللة 3.5 باملئة وارتللفللع سهم 

هوسويا بايرو-اجنينيرينج 6.4 باملئة.
وفللاق عللدد األسهم املنخفضة تلك املرتفعة بواقع 
1209 إلى 821. وتراجع املؤشر توبكس األوسع نطاقا 

0.27 باملئة إلى 1543.49 نقطة.

الدوالر يواصل الهبوط أمام اليورو
 في ظل توقعات خفض الفائدة

نللزل اللللدوالر ألقللل مستوى فللي ثالثة أشهر مقابل 
اليورو وهبط ألقل مستوى مقابل الني الياباني منذ يناير 
إذ أضللر احتمال تيسير مجلس االحتياطي االحتللادي 
)البنك املركزي األمريكي( السياسة النقدية بالطلب على 

العملة األمريكية.
وسجل اليورو أعلى مستوى في ثالثة أشهر مقابل 
الدوالر عند 1.1412 دوالر بعدما زاد اثنني باملئة من أقل 
مستوى في أسبوعني عند 1.1181 دوالر الذي المسه 
قبل أسبوع مع فقد الدوالر قوة الدفع. وبلغ اليورو في 

أحدث تعامالت 1.1396 دوالر.
ونزل الللدوالر في أحدث تعامالت 0.3 باملئة مقابل 

العملة اليابانية إلى 106.97 ين.

واستفاد الني من قلق املستثمرين إزاء التوترات بني 
الواليات املتحدة وإيللران. وقالت طهران إن العقوبات 
االمريكية أغلقت بشكل دائللم طريق الدبلوماسية بني 

طهران وواشنطن.
ونزل مؤشر الدوالر، الذي يتتبع أداء العملة األمريكية 
أمام سلة من ست عمالت، ألقل مستوى في ثالثة أشهر 
عند 95.843 بعدما فقد 1.7 باملئة في اجللسات اخلمس 
السابقة وهبط فللي أحللدث تعامالت 0.1 باملئة إلي 

.95.909
واستفاد اجلنيه االسترليني مللن ضعف الللدوالر 
بصفة عامة وزاد إلى 1.2765 دوالر مرتفعا 0.2 خالل 

اجللسة.

انخفضت أسهم أوروبا في التعامالت املبكرة 
أملللس  الللثللالثللاء، فللي الللوقللت اللللذي يللعللزف فيه 
املستثمرون عن األصللول العاملية املخاطر في 
مواجهة جولة جديدة من العقوبات األمريكية 
على إيران وشكوك بشأن إحراز واشنطن وبكني 
أي تقدم بشأن التجارة في قمة العشرين املقرر 

انعقادها خالل أيام.
واستهدف الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
الزعيم األعلى اإليللرانللي آيللة الله على خامنئي 
ومسؤولني كبار آخرين بعقوبات وقالت طهران 
إن العقوبات املفروضة على كبار مسئوليها تغلق 

بشكل دائم طريق الدبلوماسية بني البلدين.
وتللراجللع املللؤشللر ستوكس 600 األوروبلللي 
0.3 باملئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت 
جرينتش، مللع مخالفة قللطللاع التكنولوجيا 
لالجتاه العام بفعل شللراء كابجيميني لشركة 
اخلدمات الهندسية والرقمية ألتران مقابل 3.6 

مليار يورو )4.10 مليار دوالر(.
وارتفعت أسهم كابجيميني سبعة باملئة 
وصعدت أسهم منافستها ساب 0.3 باملئة مما 
دفع مؤشر القطاع لالرتفاع نحو نصف باملئة، 

بينما قفز سهم ألتران 21 باملئة.

هبوط أسهم أوروبا مع عزوف املستثمرون 
عن األصول العاملية

مصر تعلن عن أكبر موازنة في 
91 مليار دوالر تاريخها بإنفاق 

وافللق البرملان املصري على موازنة السنة 
املالية املقبلة 2019-2020 بإجمالي مصروفات 
تللقللارب 1.6 تريليون جنيه وإيلللللرادات 1.1 
تريليون جنيه وبعجز مستهدف عند 7،2%، 

وبنمو متوقع للناجت احمللي اإلجمالي عند 6%.
واستهدفت مصر منواً لالقتصاد عند 5،6% 
في السنة املالية احلالية التي تنتهي في الثالثني 

من يونيو احلالي.
وتتوقع امليزانية اجلديدة أن تبلغ نسبة الدين 
إلى الناجت اإلجمالي %89 بنهاية يونيو 2020. 

وأن تبلغ %86 للسنة املالية 2019-2018.
ُيذكر أن امليزانية اجلديدة ترصد 53 مليار 
جنيه لدعم الوقود، انخفاضا من 90 مليار جنيه 

في السنة املالية احلالية.

مضخة نفط في فرنسا

أمني الناصر

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرتنكفورت

قال رياض سالمة حاكم مصرف لبنان املركزي أمس  
الثالثاء إن معدل النمو في البالد بلغ صفرا باملئة منذ 

بداية 2019 لكن آفاق االقتصاد بصدد التحسن.
وأضللاف خللالل مؤمتر يوروموني في بيروت ”على 
الرغم من حقيقة أن النمو بلغ صفر باملئة منذ بداية العام 
حتى اآلن، نعتقد أن أفق التوقعات سيتحسن بالنسبة 

القتصاد لبنان“.
وقال حاكم مصرف لبنان إن البنك املركزي يدعم مساع 
حكومية خلفض تكلفة خدمة الدين في ميزانية 2019، 

لكن لم يتم االنتهاء بعد من إبرام اتفاق بشأن التدابير.
وتضع مسودة امليزانية احلكومية للعام 2019 في 
االعتبار خفض تكلفة خدمة الدين العام اللبناني الضخم، 
وتستهدف خفض عجز امليزانية إلى 7.6 باملئة من الناجت 
احمللي اإلجمالي. ووافللق مجلس الللوزراء على امليزانية 

الشهر املاضي وتخضع حاليا للنقاش داخل البرملان.
كان وزير املالية قال إن امليزانية تهدف إلى خفض تكلفة 
خدمة الدين نحو تريليون ليرة لبنانية )600 مليون 

دوالر( عبر إصدار سندات خزانة بفائدة واحد باملئة.
وردا على سؤال عما إذا كان مت االنتهاء من إبرام اتفاق 
بني احلكومة والقطاع املصرفي بشأن سندات اخلزانة 

املنخفضة الفائدة، قللال محافظ البنك املركزي رياض 
سالمة ”ال. سنجري مناقشات بشأن امليزانية لكن األرقام 

سُتحقق“.
وقللال لرويترز على هامش مؤمتر يللورومللونللي في 
بيروت”سنناقش أفضل سبيل لتحقيق ذلك ألننا ندعم هذا 

في البنك املركزي، لكن لن ُيفرض شيء على البنوك“.
وأضاف سالمة أن البنك املركزي يفترض أن االقتصاد 
لن ينمو أو ينكمش في 2019 وإن كان هذا الوضع قد 

يتحسن بفضل حتسن السياحة.
وتابع ”أعتقد أن اآلفللاق قد تتحسن بللدءا من النصف 
الثاني من العام احلالي بسبب حتسن االستهالك بفضل 

موسم سياحي جيد لكن لننتظر ونرى“.
وقال سالمة للصحفيني إنه ال يتوقع أي مشكالت في 
سداد لبنان لسندات دولية مستحقة هذا العام وإن املالءة 

املالية للحكومة ليست على احملك.
وقللال إن حتويالت اللبنانيني في اخلللارج مستقرة 
عند نحو سبعة إلى ثمانية مليارات دوالر سنويا. وردا 
على سؤال عما إذا كان ذلك كافيا لتلبية احتياجات لبنان 
املالية، قال سالمة إنه إذا لم يكن ذلك كافيا، فإن البنك 

املركزي سيعوض النقص.

2019 سالمة : االقتصاد سيتحسن رغم منو نسبته صفر باملئة منذ بداية 

مصرف لبنان يدعم جهد خفض تكلفة خدمة الدين دون اتفاق

رياض سالمة

رجل ينظر إلى لوحة تعرض مؤشر نيكي

5 دوالر أمريكي ورقة مالية فئة 

قللالللت كابجيميني الفرنسية 
الستشارات األعمال إنها اتفقت على 
شللراء شركة اخلللدمللات الهندسية 
والرقمية ألتران مقابل 3.6 مليار 
يورو )4.10 مليار دوالر( لتقتحم 
سلللوق خلللدملللات تللعللهلليللد األعللمللال 

الهندسية سريعة النمو.
وقللالللت كابجيميني إنها تأمل 
بهذا االستحواذ أن تستجيب لطلب 
عمالئها - وهم شركات في صناعات 
شتى مللن االتللصللاالت إلللى الفضاء 
- لتعهيد املهندسني فضال عن فرق 

البحث والتطوير.
وأوضللحللت أنللهللا ستعرض 14 
يورو للسهم الواحد من أسهم ألتران 
نللقللدا، مبللا ينطوي على عللالوة 22 
باملئة فوق سعر إغالق السهم يوم 
االثنني والبالغ 11.47 يورو. ومن 
املتوقع االنتهاء من الصفقة بنهاية 

.2019

وقالت كابجيميني إنها ستدفع 
3.6 مليار يللورو نقدا وستتحمل 
صللافللي ديلللن ألللتللران الللبللالللغ 1.4 
مليار يلللورو. وسللُيللطللرح العرض 
على املساهمني فور نيل املوافقات 

التنظيمية.

وتتوقع الشركة خفض التكلفة 
ما بني 70 و100 مليون يللورو في 
غللضللون ثلللالث سللنللوات وتللعللزيللز 
املبيعات مبا بني 200 و350 مليون 
يورو بفضل اخلدمات اجلديدة التي 

ستعرضها على عمالئها احلاليني.

كابجيميني االستشارية تشتري ألتران 
3.6 مليار يورو مقابل 

شعار شركة كابجيميني الفرنسية على مقرها 

»مرسيدس« تعود إلى القاهرة 
باستثمارات ضخمة في »قناة السويس«

أعلنت احلكومة املصرية أن وزيللر التجارة 
والصناعة، الدكتور عمرو نصار، وقللع اتفاقية 
تعاون مع شركة مرسيدس بنز الستئناف جتميع 
سلليللارات الللركللوب فللي مصر بعد توقف دام عدة 
سنوات. وتتضمن االتفاقية التي شهد توقيعها 
رئيس مجلس الللوزراء املصري الدكتور مصطفى 
مدبولي خللالل زيللارتلله إلللى مدينة شتوتغارت 
األملانية، إنشاء مركز هندسي لشركة مرسيدس 
في املنطقة االقتصادية لقناة السويس لتصنيع 

وتصدير سيارات مرسيدس.
ومن املقرر أن تقوم شركة مرسيدس بتوسيع 

خطوط إنتاج الشركة لتضم طرازات جديدة، وفتح 
.GL خط إنتاج جديد لطرازات

ويأتي توقيع االتفاقية بعد أيام من توصل جلنة 
فض منازعات االستثمار واللجنة املشكلة من وزارة 
املالية إلى اتفاق تسوية نهائي للنزاع القائم بني 
مصلحة اجلمارك والشركة املستوردة لسيارات 
مرسيدس، والللتللي ستسترد 700 مليون جنيه 

حصلتها مصلحة اجلمارك منها سابقا.
ووفقاً لبيان أصللدره مجلس الللوزراء املصري، 
قال مدبولي إن االتفاقية متثل شراكة مستقبلية 

مع الشركة.


