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قالت املؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا 
إن حرس املنشآت النفطية في حقل الشرارة 
العمالق هدد بوقف اإلنتاج لكن احلقل ال يزال 
مفتوحا وأدانــت التهديد بإغالق احلقل الذي 

ينتج 315 ألف برميل يوميا.
وقالت املؤسسة في بيان إن احلقل ال يزال 
ــال قبائل إغالقه  مفتوحا بعد أن أعلن رج
ودخلوا بسياراتهم داخــل احلقل الواقع في 

عمق الصحراء اجلنوبية.
لكن الوضع ال يزال متوترا في احلقل حيث 
قال مهندسون إن املؤسسة الوطنية للنفط 
حتاول إقناع حرس املنشآت النفطية ورجال 
القبائل بالتراجع. ويرتبط احلقل مبيناء 

ومصفاة الزاوية على الساحل الغربي.
وقال مصدر نفطي ليبي إن النفط ال يزال 
يتدفق من احلقل لكن هذا قد يتغير يوم األحد 

إذا استمر التوتر.
وقال مهندسون إن إغالق احلقل يستغرق 
عــادة بعض الوقت حتى لو أعلن احملتجون 
ذلــك وإن املؤسسة الوطنية للنفط حتاول 
استخدام مفاوضات اللحظات األخيرة ملنع 

إغالق احلقل.
وأعلن رجال قبائل ووحدة محلية حلرس 
املنشآت النفطية إغــالق احلقل للضغط من 

أجل تنفيذ مطالبهم املتعلقة بتنمية املنطقة.
وقــالــت الكتيبة 30 مــشــاة خفيف التي 
تتولى حــراســة احلقل ”نحن كقوة مؤمنة 

للحقل نعلمكم بأنه دخل حراك غضب فزان 
إلى احلقل وأوقف اإلنتاج متاشيا مع مطالب 
املنطقة“. وبعد سبع ساعات من الصمت، 
اتــهــمــت املــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط حــرس 
املــنــشــآت النفطية بتسهيل االحتجاجات 

وتهديد العاملني إلغالق احلقل.
ـــال رئــيــس مجلس إدارة املؤسسة  وق
الوطنية للنفط، املهندس مصطفى صنع 
الله ”أثمن شجاعة كل عاملي القطاع الذين 
رفــضــوا وقــف اإلنــتــاج، على الــرغــم مــن كل 
التهديدات“. وحذر من ”العواقب الوخيمة“ 

لوقف اإلنتاج.
وطالبت املؤسسة الوطنية للنفط قيادة 
حــرس املنشآت النفطية باتخاذ إجــراءات 
ــك وأوردت  عاجلة ضــد املــســؤولــني عــن ذل
أسماءهم في البيان. كان رجال قبائل يطلقون 
ــزان يحتجون  ــراك غضب ف على أنفسهم ح

للمطالبة بقدر أكبر من التنمية ملنطقتهم.
وفـــزان هــو االســـم الــتــاريــخــي للمنطقة 

اجلنوبية التي يقع بها حقل الشرارة.
وقــال محمد أحمد املتحدث باسم حراك 
ــالق احلقل بعد إعطاء  ــزان ”مت إغ غضب ف

احلكومات عدة فرص ولكن لم تستجب“.
وفي مارس آذار، أغلق احلقل لفترة وجيزة 
بعد أن أغلق صاحب أرض صماما احتجاجا 

على تلوث قرب خط أنابيب مير من أرضه.
ومتكنت ليبيا من زيادة إنتاج النفط إلى 

1.3 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى 
منذ 2013 عندما بــدأت موجة احتجاجات 
في إطار اضطرابات اعقبت اإلطاحة مبعمر 
القذافي في 2011. وقال مصدران مطلعان 
إن من املتوقع أن تتراجع صادرات السعودية 
من النفط اخلــام الشهر املقبل نحو مليون 
برميل يوميا باملقارنة مع مستويات نوفمبر 
تشرين الثاني. وقــال أحد املصدرين إن من 
املتوقع أن تصدر السعودية نحو 7.3 مليون 
برميل يوميا في يناير كانون الثاني بسبب 
تراجع الطلب املوسمي ومع التزام الرياض 
باتفاق عاملي خلفض االنتاج للحيلولة دون 

حدوث تزايد في املعروض النفطي.
ولم يعط املصدران رقما لصادرات النفط 

في ديسمبر.
وكانت أوبك وحلفاؤها برئاسة السعودية 
قد اتفقوا يوم اجلمعة في فيينا على خفض 
إنــتــاج النفط أكثر ممــا توقعت الــســوق في 
محاولة لرفع األسعار على الرغم من ضغوط 
الرئيس األمريكي دونــالــد تــرامــب خلفض 
أســعــار النفط اخلـــام. وقــال وزيــر الطاقة 
السعودي خالد الفالح في فيينا األسبوع 
املاضي إن صـــادرات السعودية من النفط 
ستكون أقل من ثمانية ماليني برميل يوميا 
في ديسمبر بتراجع عن نحو 8.3 مليون 

برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.
وقــال أيضا إن السعودية ستنتج نحو 

10.2 مليون برميل يوميا في يناير كانون 
الثاني بتراجع عن نحو 10.7 مليون برميل 

يوميا في ديسمبر.
وقالت وزارته على تويتر يوم السبت إن 
هذا القرار الــذي اتخذه خبراء النفط الذين 
اجتمعوا في فيينا ”ستنعكس نتائجه على 

استقرار وتوازن السوق البترولية“.
ذكر موقع معلومات وزارة النفط اإليرانية 
على اإلنترنت )شانا( أن طهران استأنفت 
صــادرات الغاز إلى العراق بعد فترة توقف 
بسبب عطل في أحــد خطوط األنابيب بعد 

انهيار أرضي وفيضانات.
ونقل موقع شانا عن شركة الغاز الوطنية 
اإليــرانــيــة يــوم السبت الــقــول إن الــغــاز بدأ 
يتدفق مجددا في اخلامس من ديسمبر بعد 

إصالح خط األنابيب.
كان العراق قد أعلن في 28 نوفمبر تشرين 
الثاني أن صــادرات الغاز توقفت في اليوم 
السابق فــي أعــقــاب زلـــزال ممــا حــرم شبكة 
الكهرباء العراقية من 2500 ميجاوات في 
ظل اعتماد بغداد الشديد على الغاز اإليراني 
لتغذية محطاتها. وقالت الواليات املتحدة 
الــتــي فــرضــت عــقــوبــات على قــطــاع النفط 
اإليراني في اخلامس من نوفمبر إن العراق 
ميكنه مواصلة اســتــيــراد الــغــاز الطبيعي 
وإمدادات الطاقة ملدة 45 يوما ما دام ال يسدد 

مدفوعاته إليران بالدوالر.

صادرات اخلام السعودية ستتراجع إلى مليون برميل يوميًا في يناير 

مفتوحا الشرارة  حقل  إلبقاء  تسعى  للنفط  الليبية  الوطنية  املؤسسة 
ــة  ــي ــال ـــــر امل أبـــلـــغ وزي
الـــقـــطـــري عــلــي شــريــف 
العمادي أمس  أن ميزانية 
قطر للعام 2019 ستتضمن 

فائضا متوقعا.
ـــاف أن البيانات  وأض
املالية للنصف األول من 
2018 تؤكد قوة االقتصاد 
ــد تــغــلــب على  ــل ــب وأن ال
”احلصار“ الــذي تفرضه 

السعودية وحلفاؤها.
وقــال إن منو االقتصاد 
غـــيـــر الــنــفــطــي جتــــاوز 
اخلمسة باملئة في النصف 

األول من العام.

وزير مالية قطر يقول ميزانية 
2019 ستتضمن فائضًا متوقعًا

أن���اب���ي���ب خ����ط  إص������اح  ب���ع���د  ال�����ع�����راق  إل�����ى  ال����غ����از  ص��������ادرات  اس���ت���ئ���ن���اف  ت���ع���ل���ن  إي�������ران 

قــالــت وزارة االستثمار 
والتعاون الدولي املصرية 
يوم السبت إن شركة ليكويد 
تليكوم، مجموعة االتصاالت 
الــرائــدة في أفريقيا، ميكنها 
ــات  ــرك ـــي ش االســـتـــثـــمـــار ف
االتصاالت املصرية مبوجب 
مــذكــرة تفاهم أبرمتها مع 
الشركة املصرية لالتصاالت.

ــوزارة في بيان  وذكــرت ال
أن لــيــكــويــد تــلــيــكــوم،وهــي 
ــت  ــون ــك ــة إلي ــع ــاب ـــــدة ت وح
وايرلس جلوبال، ستستثمر 
400 مليون دوالر في إنشاء 
ــاالت  ــج ــانــات وم مــراكــز بــي
البنية التحتية والشمول 

املالي.
ويشمل االتفاق شراكة بني 
املصرية لالتصاالت وشركة 
مــراكــز أفــريــقــيــا للبيانات، 
الــتــابــعــة لــشــركــة ليكويد 
تليكوم، لبناء وتشغيل مراكز 
ــي أنــحــاء  ــدة ف ــدي بــيــانــات ج

مصر.
وقال البيان ”من املتوقع أن 
تضيف هذه الشراكة سعات 

كبيرة جديدة ملراكز البيانات 
لتلبية النمو املتزايد في قطاع 
االتـــصـــاالت وتكنولوجيا 

املعلومات املصري“.
وأضاف ”من املقرر أن يتم 
إنــشــاء مركز بيانات عاملي 
ــي الــقــاهــرة... وسيتصل  ف
هــذا املركز مبراكز البيانات 
األخــــرى الــتــابــعــة لشركة 
مــراكــز البيانات األفريقية 
موفرا لعمالئها التواصل مع 

أكبر شركة مراكز اتصاالت 
في أفريقيا“.

وذكر البيان نقال عن نيك 
روديـــك الرئيس التنفيذي 
ملجموعة ليكويد تليكوم 
”التوسع في انتشار العالمة 
ــز أفريقيا  ــراك الــتــجــاريــة مل
للبيانات في شمال أفريقيا 
ألول مـــرة يـــدل عــلــى نيتنا 
للتواجد فــي جميع الــدول 

األفريقية“.

اتفاق بني املصرية لاتصاالت وليكويد 
تليكوم إلنشاء مركز بيانات وبنية حتتية

منظر عام حلقل الشرارة الليبي

ــي الــصــني في  ــار املــصــانــع ف ــع ارتــفــعــت أس
نوفمبر بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر 2016 مع فقد 
الطلب احمللي الــزخــم ممــا يزيد الضغط على 
صناع السياسات إلعالن إجــراءات جديدة لدعم 
ــال مكتب اإلحــصــاءات الوطنية  االقــتــصــاد. وق
امس  األحد إن تضخم أسعار املستهلكني تراجع 
عن الشهر السابق بسبب تباطؤ أسعار املواد 
الغذائية. وارتفع مؤشر املنتجني 2.7 باملئة في 
نوفمبر مقارنة به قبل عام ومقابل زيــادة 3.3 
باملئة في أكتوبر، بحسب مكتب اإلحــصــاءات. 
وتوقع احملللون في استطالع أجرته رويترز 
أن يــتــراجــع تضخم أســعــار املنتجني - الــذي 
يستخدمه االقــتــصــاديــون كمؤشر الجتاهات 
ــى 2.7 باملئة الشهر  ـــاح الصناعية - إل األرب
املاضي. ومقارنة مع الشهر السابق، نزل املؤشر 
0.2 باملئة بعد أن زاد 0.4 باملئة في أكتوبر. 
وفــي نوفمبر، سجلت الصني أضعف مستوى 
ألنشطة املصانع فيما يزيد على عامني بسبب 
تباطؤ طلبيات التوريد اجلديدة بينما تراجع 
منو أرباح الشركات الصناعية للشهر السادس 

على التوالي.
وارتفع مؤشر أسعار املستهلكني 2.2 باملئة 
في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة به قبل عام، 
نزوال من 2.5 باملئة في أكتوبر وأقل من توقعات 
عند 2.4 باملئة. ونسبة التضخم التي تستهدفها 

احلكومة للعام كامال ثالثة باملئة.
وباملقارنة مع الشهر السابق، نــزل مؤشر 

أسعار املستهلكني 0.3 باملئة.
عزا املكتب تباطؤ أسعار املستهلكني إلى تراجع 
وتيرة زيادة أسعار املواد الغذائية بسبب تفشي 
حمى اخلنازير. وارتفع مؤشر أسعار السلع 
الغذائية 2.5 باملئة مقارنة به قبل عام من 3.3 
باملئة في أكتوبر تشرين األول. وارتفع مؤشر 
السلع غير الغذائية 2.1 باملئة مقارنة مع 2.4 
باملئة قبل شهر. وزاد املؤشر املؤشر األساسي 

ألسعار املستهلكني، الذي يستبعد أسعار املواد 
الغذائية والطاقة، 1.8 باملئة في نوفمبر تشرين 
الثاني. وأعلنت الصني أن الصادرات والواردات 
في شهر نوفمبر تشرين الثاني كانت أبطأ من 
املتوقع مما يعكس تباطؤا في الطلب احمللي 
والعاملي ويثير احتمال اتخاذ السلطات إجراءات 

ملنع انخفاض معدل النمو بشدة.
ــارك الصينية أن  ــم ــرت بــيــانــات اجل ــه وأظ
الــصــادرات زادت 5.4 باملئة فقط في نوفمبر 
تشرين الثاني على أساس سنوي وهو أضعف 
أداء منذ انخفاض بنسبة ثالثة باملئة في مارس 
آذار وأقــل بكثير من زيــادة بواقع عشرة باملئة 

كانت متوقعة في مسح أجرته رويترز.
وكشفت بيانات اجلمارك أن النمو السنوي 
للصادرات إلى جميع شركاء الصني الرئيسيني 
تباطأ بشدة. وزادت الــصــادرات إلــى الواليات 
املتحدة 9.8 باملئة في نوفمبر تشرين الثاني على 
أساس سنوي مقارنة مع 13.2 باملئة في أكتوبر 
تشرين األول. وزادت الشحنات إلــى االحتــاد 
األوروبي ستة باملئة مقارنة مع 14.6 باملئة في 
أكتوبر تشرين األول، بينما انخفضت الصادرات 
إلى كوريا اجلنوبية على أســاس سنوي وذلك 

رغم زيادتها 7.7 باملئة في أكتوبر تشرين األول.
وارتفعت الـــواردات ثالثة باملئة، وهو أبطأ 
مــعــدل منذ أكتوبر تشرين األول عــام 2016 
وأقل بكثير من نحو 14.5 باملئة كانت متوقعة 
ــام احلديد  فــي املــســح. وانخفضت واردات خ
للمرة الثانية ممــا يعكس تقلص الطلب على 
ـــادة التخزين مــع انــخــفــاض هــوامــش ربح  إع
مصاهر الصلب. جــاءت بيانات التجارة في 
نوفمبر تشرين الثاني بعد أقل من أسبوع من 
اتفاق الرئيس األمريكي دونالد ترامب ونظيره 
الصيني شي جني بينغ على فترة هدنة مدتها 90 
يوما تشمل تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة 

وتفسح املجال للتفاوض وإبرام اتفاق جتاري.

تراجع صادرات وواردات بكني.. والطلب احمللي يفقد زخمه

تباطؤ أسعار املستهلكني واملنتجني 
بالصني في نوفمبر

10 يوليو حاويات شحن في ميناء شنغهاي يوم 

علي شريف العمادي

شعار الشركة املصرية لالتصاالت

528 مليار 
دوالر حتويات 

مالية متوقعة 
للبلدان النامية 
2018 في 

توقع تقرير للبنك الدولي 
صدر أمس، أن تشكل التحويالت 
املــالــيــة مــصــدرا بــالــغ األهمية 
للعائدات في الدول الفقيرة بعد 
أن شهدت ارتفاعا سريعا هذه 
السنة، ومن املتوقع أن تسجل 

رقما قياسيا.
وبحسب »الفرنسية«، من 
املتوقع أن يــزداد حجم األمــوال 
ــى الــبــلــدان النامية  املرسلة إل
ــذه السنة،  10.8 فــي املــائــة ه

ليبلغ 528 مليار دوالر.
وأوضح البنك الدولي أن هذا 
الرقم القياسي اجلديد يأتي بعد 
منو متني بنسبة 7.8 في املائة 

سجل في 2017.
وبــاإلجــمــال، مــن املتوقع أن 
تبلغ التحويالت إلــى اخلــارج، 
أي التي تضم تلك املرسلة إلى 
البلدان الغنية، 689 مليارا في 

2018، بزيادة 10.3 في املائة.
وتدفقت التحويالت املالية 
إلى كل املناطق، ولكن خصوصا 
ــى أوروبــــا وآســيــا الوسطى  إل
)20 فــي املــائــة(، وكــذلــك إلى 
جنوب آسيا )13.5+ في املائة(، 
ثــم إفريقيا جــنــوب الصحراء 
ــرق  ــش ـــة( وال ـــائ )9.8 فـــي امل
األوســط وشمال إفريقيا )9.1 
فــي املــائــة( وأمريكا الالتينية 
وجزر الكاريبي )9.3 في املائة( 
ــرق آسيا واحمليط الهادئ  وش

)6.6 في املائة(.
ــي أن  ــدول ـــاف البنك ال وأض
ــاد هذه التحويالت املالية  ازدي
مرتبط مباشرة مبتانة االقتصاد 
ــات  ــوالي ــي ال ـــرص الــعــمــل ف وف
املتحدة، وبانتعاش في بلدان 
اخلــلــيــج. والــهــنــد واحــــدة من 
أبرز البلدان التي حولت عليها 
ــذه األمــــوال، مــع إجمالي 80  ه
مليار دوالر، تلتها الصني )67 
مليارا( واملكسيك والفيلبني )34 
مليارا لكل منهما( ثم مصر )26 

مليارا(.
ــي أعلن  ــدول وكـــان البنك ال
الشهر املــاضــي أن نصف عدد 
سكان العالم تقريبا يعيشون 
بــأقــل مــن 5.50 دوالر يوميا، 
مــع ارتــفــاع نسبة الــفــقــراء في 

االقتصادات األكثر ثراء.


