
قالت ثالثة مصادر مطلعة لرويترز إن حقل 
ال��ش��رارة النفطي الليبي ال��ذي ينتج 340 ألف 
برميل يوميا مغلق. وقال أحد املصادر إن إنتاج 
احلقل، وهو األكبر في ليبيا، توقف بسبب إغالق 

صمام في خط األنابيب الذي يربط احلقل مبدينة 
الزاوية.  وأضاف ”أغلقوه )احلقل( ألن الضغط 
ف��ي األن��ب��وب ك��ان يزيد وذل��ك حل��ن معرفة ما 

يجري“.

ارتفعت أسعار النفط حوالي واحد في املئة بعد خسائر 
حادة في اجللسة السابقة، بدعم من تزايد التوترات بن 

الواليات املتحدة وإي��ران لكنها تأثرت مبخاوف من أن 
تباطؤ النمو االقتصادي قد يقوض الطلب العاملي على 

اخلام.
وأنهت عقود خام القياس العاملي مزيج برنت جلسة 
التداول مرتفعة 54 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.47 
دوالر للبرميل ف��ي ح��ن ص��ع��دت ع��ق��ود خ��ام القياس 
األمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتنهي اجللسة 

عند 55.63 دوالر للبرميل.
لكن اخلام األمريكي ينهي األسبوع على خسائر قدرها 
7 باملئة في حن هبط برنت 5.5 باملئة على مدار األسبوع، 
وهى أكبر خسائر أسبوعية للخامن القياسن كليهما منذ 

أواخر مايو.
وإلى جانب تصاعد التوترات في الشرق األوسط، لقيت 
أسعار النفط دعما أيضا في جلسة يوم اجلمعة من دالئل 
على أن البنك املركزي األمريكي قد يخفض أسعار الفائدة 

بوتيرة أكبر من املتوقع هذا الشهر لدعم االقتصاد.
قال مكتب السالمة وحماية البيئة في الواليات املتحدة 
إن حوالي 13.3 باملئة، أو 256540 برميال يوميا، من 
إنتاج النفط األمريكي في خليج املكسيك ما زال متوقفا 

بسبب العاصفة املدارية باري.
وبذلك يصل حجم االنخفاض في إنتاج اخل��ام منذ 
العاشر من يوليو متوز إلى 9.2 مليون برميل أو أكثر 
من ثالثة أرباع متوسط إنتاج البالد من النفط البالغ 12 

مليون برميل يوميا.
وق��ال مكتب السالمة وحماية البيئة أيضا إن 14 
باملئة، أو 390.3 مليون ق��دم مكعبة يوميا، من إنتاج 
الغاز الطبيعي ما زال متوقفا في شمال خليج املكسيك 
بعد حوالي أسبوع من وصول العاصفة إلى اليابسة على 

ساحل لويزيانا في 13 يوليو متوز.
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قال وزير املالية اللبناني علي حسن خليل 
إن الدولة اللبنانية املثقلة بالديون حتتاج إلى 
خطة إلدارة دينها العام وخدمة الدين، وهو أمر 
يتطلب حواراً يشمل احلكومة ومصرف لبنان 

املركزي والبنوك التجارية.
وأبلغ خليل مجلس النواب اللبناني »نعم 
هناك خطة مطلوبة إلدارة الدين العام وخدمة 
الدين العام تؤمن الفرصة لتحرير املوازنة 
العامة م��ن ع��بء ت��راك��م قاتل للدين وخدمة 

الدين«.
وك��ان البرملان اللبناني قد ناقش املوازنة 
العامة يوم أمس اخلميس والتي حتمل إجراءات 
تقشفية غير مسبوقة، خلفض العجز دون 

ال�%7 من الناجت احمللي.
ويتضمن مشروع املوازنة تعهداً بتخفيض 
تكلفة خدمة ال��دي��ن ال��ع��ام بألف مليار ليرة 

لبنانية، أي ما يقارب 700 مليون دوالر.
وك��ان وزي��ر املالية اللبناني قد كشف عن 
خطة إلصدار سندات تعادل قيمتها 7.3 مليار 
دوالر، بفائدة مخفضة ال تزيد على %1، إال أن 

البنوك رفضت االكتتاب بهذه السندات.

وذكرت وسائل إعالمية في لبنان أن البنك 
املركزي أيضا رفض تغطية مثل هذا اإلصدار، 

بعد حتذيرات من صندوق النقد الدولي.

خليل: لبنان يحتاج 
خطة إلدارة الدين العام

13.5باملئة إنتاج اخلام  بخليج املكسيك ما زال منخفضا بنسبة  

أسعار النفط ترتفع بدعم من تصاعد التوترات في الشرق األوسط

توقف حقل الشرارة النفطي الليبي   
بسبب إغالق صمام في خط أنابيب

ديون الصني تتجاوز 300 
ب��امل��ئ��ة م���ن ال���ن���اجت وت��ش��ك��ل 

15 باملئة عامليًا
جتاوز مقياس لديون الصن %300 من الناجت احمللي 
اإلجمالي للبالد وفقا ملعهد التمويل الدولي، في الوقت 
ال��ذي تكثف فيه بكن الدعم لالقتصاد املتباطئ بينما 
تسعى الح��ت��واء املخاطر املالية. وق��ال معهد التمويل 
في تقرير صدر هذا األسبوع يسلط الضوء على ارتفاع 
مستويات ال��دي��ون في أنحاء العالم إن إجمالي ديون 
الشركات واألسر واحلكومة الصينية زاد إلى %303 من 
الناجت اإلجمالي في الربع األول من 2019 من %297 في 

نفس الفترة قبل عام. 
وق��ال التقرير »ف��ي حن أدى سعي السلطات لكبح 
إقراض بنوك الظل )على األخص للشركات الصغيرة( إلى 
تراجع ديون املؤسسات غير املالية، فإن صافي االقتراض 
في قطاعات أخ��رى دف��ع إجمالي دي��ون الصن إل��ى أكثر 
من 40 تريليون دوالر، مبا يشكل نحو %15 من الديون 
العاملية. »جت��در اإلش��ارة إلى أن إص��دارات السندات في 
الداخل تشير إلى زي��ادة كبيرة في اقتراض احلكومات 
والبنوك احمللية هذا العام«.  وتباطأ منو اقتصاد الصن 
إلى %6.2 في الربع الثاني من السنة وهي أضعف وتيرة 
في ما ال يقل عن 27 عاماً، مع فتور الطلب في الداخل 

واخلارج في مواجهة تزايد الضغوط التجارية األميركية.

تخفض  سوليوشن  فيتش 
ت���وق���ع���ات���ه���ا ل���ل���م���غ���رب إل����ى  
2019 2.9 باملئة في 

خفضت مؤسسة فيتش سوليوشن توقعاتها لالقتصاد 
املغربي من %3.3 خ��الل العامن اجل��اري واملقبل إلى 
%2.9 لعام 2019، و%3 لعام 2020. وأوضحت أن 
هذا النمو بعد التعديل يشير إلى زي��ادة مقارنة بالعام 
امل��اض��ي ال��ذي وص��ل فيه النمو االق��ت��ص��ادي للبالد إلى 
%2.8، لكنه أقل من متوسط معدل النمو خالل الفترة من 
2009 و2018، البالغ %3.6. وأرجع التقرير، الصادر 
عن املؤسسة الدولية، ذلك إلى توقعاته بتدهور النمو في 
منطقة اليورو، وهو ما سيؤثر على صادرات البالد خالل 
العامن املقبلن. وخفضت فيتش سوليوشن توقعاتها 
لنمو منطقة اليورو، إلى %1.6 و%1.5 خالل العامن 

احلالي واملقبل.
وذكر التقرير أن عائد اخلصخصة في املغرب سيمكن 
احلكومة م��ن تقدمي ح��زم حتفيزية لالقتصاد، والتي 
ستضخ غالبا في املشاريع االجتماعية، وهو ما سيؤدي 

إلى زيادة التوظيف في قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح التقرير أن قطاع الزراعة سيكون أحد مصادر 
مخاطر النمو االقتصادي للبالد، خاصة وأن املؤشرات 
األولية تشير إلى تباطؤ القطاع خالل الربع األول من عام 
2019، بسبب موسم األمطار الضعيف. وأشارت إلى أنه 
بالرغم من أن القطاع الزراعي ميثل فقط %10 من إجمالي 

الناجت احمللي للبالد.

بورصة وول ستريت تغلق منخفضة
 مع انحسار التوقعات خلفض كبير للفائدة

أغلقت امل��ؤش��رات الرئيسية لألسهم األمريكية 
منخفضة ف��ي أع��ق��اب تقرير ب��أن مجلس االحتياطي 
االحت��ادي يخطط خلفض أسعار الفائدة مبقدار ربع 

نقطة مئوية فقط في نهاية الشهر.
وأنهى املؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول 
في بورصة وول ستريت منخفضا 68.36 نقطة، أو 
0.25 باملئة، إلى 27154.61 نقطة بينما تراجع املؤشر 

ستاندرد آند بورز500 األوسع نطاقا 18.50 نقطة، أو 
0.62 باملئة، ليغلق عند 2976.61 نقطة.

وأغلق املؤشر ناسداك املجمع منخفضا 60.75 نقطة، 
أو 0.74 باملئة، إلى 8146.49 نقطة.

وتنهي املؤشرات الثالثة األسبوع على خسائر، مع 
هبوط ستاندرد آند بورز 1.23 في املئة وناسداك 1.19 

في املئة وداو جونز 0.64 في املئة.

حقل الشرارة النفطي الليبي 

هبطت أس��ع��ار النيكل م��ع انحسار موجة 
مشتريات قوية استمرت أسبوعن رفعت املعدن 
ال��ذي يستخدم في صناعة الصلب غير القابل 

للصدأ إلى أعلى مستوى في أكثر من عام.
وم��ن ناحية أخ��رى قفز النحاس إل��ى أعلى 
م��س��ت��وى ف���ي ش��ه��ري��ن م���ع ت���زاي���د م��راه��ن��ات 
املستثمرين على أن البنك امل��رك��زي األمريكي 
سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في نهاية 

الشهر احلالي.
وأنهت عقود النيكل القياسية جلسة التداول 
في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.7 باملئة 
إلى 14750 دوالرا للطن لكنها سجلت مكاسب 

تزيد على 9 في املئة على مدار األسبوع.

وفي جلسة ، قفزت أسعار النيكل إلى 15115 
دوالرا وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران 
2018 وسجلت مكاسب بلغت 20 باملئة في 

أسبوعن فقط.
وأغلقت عقود النحاس مرتفعة 1.4 في املئة 
عند 6055 دوالرا للطن بعد أن المست 6170.50 
دوالر وهو أعلى مستوى لها منذ العاشر من مايو 
أيار. وينهي املعدن األحمر األسبوع على مكاسب 

بأكثر من 2 في املئة.
ومن بن املعادن الصناعية األخ��رى، أغلقت 
عقود األلومنيوم منخفضة 0.3 باملئة عند 1848 
دوالرا للطن وهبطت عقود الزنك 1.6 باملئة إلى 

2425 دوالرا للطن.

النيكل ينخفض مع انحسار موجة 
مشتريات قوية

بنك أوف أميركا: توقعات خفض أسعار 
الفائدة يدعم تدفقات رؤوس األموال

ق���ال ب��ن��ك أوف أم��ي��رك��ا م��ي��ري��ل ل��ي��ن��ش إن 
املستثمرين ف��ي أن��ح��اء العالم ض��خ��وا 18.3 
مليار دوالر في صناديق السندات واألسهم في 
ظل تنامي اآلم��ال بخفض مجلس االحتياطي 
االحت��ادي )البنك املركزي األميركي( ألسعار 

الفائدة.
ويستقطب تنامي اآلم���ال بخفض أسعار 
الفائدة املستثمرين التخاذ ره��ان��ات محفوفة 
باملخاطر مع تلقي األسهم تدفقات بقيمة 6.2 

مليار في األسبوع املنتهي في 17 يوليو.
وبلغت التدفقات التي تلقتها األسهم األميركية 
%5.3 بينما شهدت بقية مناطق العالم نزوحاً 

للتدفقات. وتدفق نحو 12.1 مليار دوالر على 
السندات، التي تلقت تدفقات لألسبوع الثامن 
والعشرين على التوالي، مما يصل باإلجمالي 
منذ بداية العام إلى 455 مليار دوالر في الوقت 
الذي يشتري فيه املستثمرون أصول املالذ اآلمن 
بسبب التوترات التجارية اجلارية بن الواليات 
املتحدة والصن، والتي بدأت في التأثير سلباً 

على االقتصاد العاملي.
وقال البنك إن ذلك الرقم اإلجمالي منذ بداية 
ال��ع��ام يأتي مقارنة م��ع ن��زوح تدفقات بقيمة 
1.7 تريليون دوالر على مدى السنوات العشر 

الفائتة.

هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد في املئة مع صعود 
الدوالر وإقبال املستثمرين على مبيعات جلني األرباح بعد 
أن جت��اوزت األسعار مستوى 1450 دوالرا لتسجل أعلى 
مستوى في ست سنوات، بفعل عالمات على أن البنك املركزي 
األمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من املتوقع 

هذا الشهر.
لكن املعدن النفيس سجل ثاني أسبوع من املكاسب مع 

صعوده 0.5 في املئة.
وتراجع الذهب في املعامالت الفورية 1.4 باملئة إلى 
1425.51 دوالر لألوقية )األون��ص��ة( في نهاية جلسة 
ال��ت��داول بعد أن الم��س أعلى مستوى منذ أوائ��ل مايو أيار 

2013 عند 1452.60 دوالر.
وانخفضت العقود األمريكية للذهب 0.1 في املئة لتبلغ 

عند التسوية 1426.70 دوالر لألوقية.
وكانت أسعار الذهب قفزت حوالي 3 باملئة في اليومن 
املاضين مع تزايد التوقعات بخفض ألسعار الفائدة من 

مجلس االحتياطي االحتادي في اجتماعه في نهاية الشهر.
وارت��ف��ع ال���دوالر 0.35 في املئة أم��ام سلة من العمالت 
متعافيا من هبوط حاد بعد أن قال مسؤولون كبار في مجلس 
االحتياطي يوم اخلميس إن هناك حاجة إلى تسريع حتفيز 
االقتصاد وهو ما عزز املراهنات على أن املركزي األمريكي 
سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع جلنته للسياسة النقدية 

في 30 و31 يوليو.
ومن بن املعادن النفيسة األخ��رى، انخفضت الفضة في 
املعامالت الفورية 0.8 باملئة إل��ى 16.19 دوالر لألوقية 

بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى في أكثر من عام لكنها تنهي 
األسبوع على مكاسب. وانخفض البالتن 0.6 باملئة إلى 844 

دوالرا لألوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين، بينما 
هبط البالديوم 1.3 باملئة إلى 1506.00 دوالرات لألوقية.

6 سنوات بفعل مبيعات جلني األرباح الذهب يهبط من ذروة 

علي خليل

عامل يفحص أنابيب نفط 

قطع من الذهب

متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك

نيكل منصهر يجري صبه في أوعية في مصنع للمعادن

توقع معهد حكومي بريطاني في تقرير ، أن تدخل اململكة 
املتحدة في حالة ركود إذا غادرت االحتاد األوروب��ي دون 

اتفاق مع بروكسل، وفقاً لوكالة »فرانس برس«.
وأوض���ح املكتب احلكومي امل��س��ؤول ع��ن التوقعات 
االقتصادية وتوقعات املوازنة »ستدخل اململكة املتحدة 
في ركود في الفصل الرابع من 2019 ملدة عام. وسيتراجع 
إجمالي الناجت الداخلي بنسبة %2،1« في حال خرجت 
اململكة املتحدة من االحت��اد األوروب��ي في 31 أكتوبر دون 

اتفاق وال فترة انتقالية.
كما توقع املعهد أن تتراجع قيمة اجلنيه اإلسترليني 

ب�%10 على الفور، وفق هذا السيناريو.
ولم يستبعد املرشحان لتسلم منصب رئاسة احلكومة 
بوريس جونسون وجيرميي هانت فرضية خروج اململكة 
املتحدة م��ن االحت���اد األوروب���ي م��ن دون ات��ف��اق، وه��و ما 
سيؤدي إلى سيناريوهن حسب صندوق النقد الدولي: 

األول سيناريو »ال إتفاق قاسي« والثاني سيناريو »ال إتفاق 
ناعم«. وتستند توقعات وأرقام املكتب احلكومي املسؤول 
عن التوقعات االقتصادية وتوقعات املوازنة إلى فرضية 
سيناريو »ال إتفاق ناعم«. وإستناداً إلى هذا السيناريو 
فإن احلكومة البريطانية ستفرض تعريفة موقتة تتيح 
إعفاء %87 من املواد املستوردة من الضريبة ملدة عام، قبل 
االنتقال بعدها إلى النسب التي يعتمدها االحتاد األوروبي 
»للدول ذات األفضلية« والتي تدور حول %4. أما ال�13% 
من املواد املستوردة الباقية فستخضع على الفور لرسوم 
جمركية. ويفيد أيضا هذا املكتب أن اجلنيه اإلسترليني 
سينخفض بنسبة %10 على الفور في حال خروج اململكة 
املتحدة من االحت��اد األوروب���ي في احل��ادي والثالثن من 
أكتوبر املقبل من دون إت��ف��اق. كما أن أسعار العقارات 
السكنية ستنخفض بنحو %10 بن مطلع العام 2019 

ونهاية العام 2021.

»بريكست« دون اتفاق قد يدخل 
بريطانيا مرحلة ركود قاسية


