
قالت وزي��رة االقتصاد املكسيكية جراسيال 
ماركيز إن املكسيك ستكون على استعداد للرد 
باملثل إذا فرضت احلكومة األمريكية رسوما 
جمركية على ص��ادرات مكسيكية إلى الواليات 

املتحدة.

ومتحدثة ف��ي ال��ك��وجن��رس، ق��ال��ت ماركيز 
إن حكومة املكسيك ستبادر أيضا إل��ى اتخاذ 
إج��راءات ثنائية ومتعددة األط��راف للدفاع عن 
مصاحلها التجارية إذا استحدثت ال��والي��ات 

املتحدة رسوما جمركية.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس السبت 
إنه يأمل بأن يتمكن منتجو النفط من حتقيق التوازن في 

السوق النفطية قبل العام املقبل.
وقال للصحفيني على هامش اجتماع ل��وزراء الطاقة 
والبيئة ف��ي مجموعة العشرين مبدينة ك��اروي��زاوا 
اليابانية عندما سئل عن الوضع احلالي لسوق النفط 
”نأمل بأن نحقق توازن السوق قبل العام املقبل. إننا نعمل 

على ذلك“.
وكان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر اجلاري 
ب��أن منظمة أوب��ك على وش��ك االتفاق على متديد اتفاق 
بشأن خفض إمدادات النفط إلى ما بعد يونيو على الرغم 
من أنه مازالت هناك حاجة إلجراء مزيد من احملادثات مع 
الدول غير األعضاء في أوبك والتي تشكل جزءا من اتفاق 

االنتاج.
كما أظهرت بيانات من هيئة اجلمارك الكورية أن كوريا 
اجلنوبية أوقفت كل واردات النفط اخل��ام من إي��ران في 
مايو مع انتهاء االستثناءات من العقوبات األمريكية على 

إيران في بداية الشهر املاضي .
وكانت كوريا اجلنوبية،خامس أكبر مستورد للنفط 
اخل��ام في العالم، من بني ال��دول التي منحتها الواليات 
املتحدة اع��ف��اءات مل��دة ستة أشهر في نوفمبر من العام 
املاضي واستأنفت استيراد النفط اإليراني ابتداء من يناير 

من هذا العام بعد توقف استمر أربعة أشهر.

وأظهرت بيانات اجلمارك أن واردات كوريا اجلنوبية 
من النفط اخلام اإليراني خالل الفترة من يناير إلى مايو 
بلغت 3.87 مليون طن أو 187179 برميال يوميا مقابل 

5.45 مليون طن خالل نفس الفترة من العام املاضي.
وكان مشترو النفط الكوريون اجلنوبيون يستوردون 

املكثفات من إيران بشكل أساسي.
وقالت شركة إس كيه انوفيشن،التي متلك إس.كيه 
إينرجي وهي أكبر مصفاة للنفط في كوريا اجلنوبية 
وشركة إس.كيه إنتشون للبتروكيماويات، في أواخر 
مايو أيار إنها استبدلت املكثفات اإليرانية بنفط خام من 

مصادر أخرى من بينها قطر وروسيا.
وتراجع إجمالي واردات كوريا اجلنوبية من النفط 
اخل��ام بنسبة 11.1 في املئة إلى 11.27 مليون طن أو 

2.65 مليون برميل يوميا.
وأظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات ارت���ف���اع ش��ح��ن��ات ال��ن��ف��ط من 

السعودية،أكبر م��ورد للنفط اخل��ام لكوريا اجلنوبية، 
بنسبة 5.1 في املئة إلى 3.39 مليون طن أو 798695 

برميال يوميا باملقارنة مع العام السابق.
وارتفعت واردات النفط اخلام من قطر 10.1 في املئة 
على أساس سنوي إلى 660752 طنا أو 155596 برميال 
يوميا. وقالت البيانات إن كوريا اجلنوبية استوردت 
أيضا 1.43 مليون طن من النفط اخلام في مايو أيار من 
الواليات املتحدة مبا يزيد ثالث مرات عن العام السابق 

والذي بلغ 405158 طنا.
وارتفعت وارادت كوريا اجلنوبية من النفط اخلام 
خالل الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 0.3 في املئة إلى 

61.17 مليون طن على أساس سنوي.
وسنتشر شركة كوريا الوطنية للنفط التي تديرها 
الدولة البيانات النهائية اخلاصة ب��واردات البالد من 

النفط اخلام في وقت الحق من الشهر اجلاري.
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قالت وزارة املالية التركية إن خفض وكالة 
موديز التصنيف االئتماني السيادي لتركيا ال 

يتطابق مع املؤشرات االقتصادية للبالد.
وأض��اف��ت ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان بعد أن خفضت 

 )Ba3( من )B1( موديز التصنيف االئتماني إلى
”القرار ال يتوافق مع املؤشرات األساسية لالقتصاد 
التركي وبالتالي فإنه يثير عالمات استفهام حول 

موضوعية وحيادية حتليالت تلك املؤسسة“.

»تركيا«: خفض موديز التصنيف االئتماني 
ال يتوافق مع املؤشرات االقتصادية

كوريا اجلنوبية توقف واردات النفط اإليراني في مايو

الفالح: نأمل بتوازن السوق النفطية قبل العام املقبل

ماركيز: املكسيك جاهزة للرد باملثل إذا 
فرضت الواليات املتحدة رسومًا جمركية

17 مليار يورو  ميزانية 
7 سنوات منطقة اليورو خالل 

اتفق وزراء املالية في االحتاد األوروب��ي أمس على 
اخلطوط العريضة مليزانية خاصة مبنطقة اليورو، 
أحد املشاريع األساسية التي طرحها الرئيس الفرنسي 

إميانويل ماكرون، لكن بسقف أقل بكثير من طموحاته.
وبحسب »الفرنسية«، توقع مصدران أوروبيان 
وصول امليزانية إلى 17 مليار يورو على سبع سنوات 

موزعة على الدول ال� 19 في منطقة اليورو.
وبعد مناقشات استمرت 12 ساعة في لوكسمبورج، 
تفاهم ال����وزراء األوروب��ي��ون على اس��ت��خ��دام أم��وال 
مشتركة ولكن ليس حول مصدرها، وهي مسألة تثير 
انقساما بني دول اجلنوب الذين يؤيدون تضامنا أكبر، 
ودول الشمال وعلى رأسها هولندا احلريصة على 

إجراءات صارمة في امليزانية.
وقال بيار موسكوفيسي املفوض األوروبي للشؤون 
االقتصادية خالل مؤمتر صحافي: »إنها أفضل تسوية 
ميكن التوصل إليها نظرا للوضع احلالي في أوروبا.. 
يجب أال ننسى أنه في بعض الدول كان بعض الوزراء 

يعارضون حتى عبارة ميزانية منطقة اليورو«.
ومنذ إطالق هذا املشروع قبل عامني، كان الهولندي 
فوبكي هوكسترا أكثر وزراء املال تشكيكا فيه، وحتت 
تأثيره، خصوصا أطلق على املشروع مسمى »األداة 

امليزانية للتنافسية والتقارب«.
واعترف البرتغالي ماريو سينتانو رئيس مجموعة 
ال��ي��ورو، أن��ه »م��ا زال علينا القيام بعمل كبير بشأن 
متويله«، أما الفرنسي موسكوفيسي فذكر »فتحنا بابا. 

لنرى ماذا سيحدث«.
أم��ا األمل��ان��ي جونتر أوتينجر امل��ف��وض األوروب���ي 
مليزانية االحت��اد األوروب���ي )أي ال��دول ال�27 بدون 
بريطانيا، التي ستغادر التكتل( فقال »إنها خطوة مهمة 

من أجل ميزانية ملنطقة اليورو«.
وص��رح ب��رون��و لومير وزي��ر االقتصاد الفرنسي 
املدافع بشدة عن هذه املبادرة بأنه »للمرة األولى أنشأنا 
ميزانية ستساعد دول منطقة اليورو على التقارب 

وتعزز قدرتها التنافسية«.
وأضاف أنه »اختراق، فللمرة األولى سنبدأ بالتفكير 

ككتلة متالحمة وبتنسيق سياساتنا االقتصادية«.
وسيعرض االتفاق الذي توصل إليه وزراء املال بعد 
مناقشات استمرت أكثر من 12 ساعة، على رؤساء دول 
وحكومات االحتاد األوروبي في قمتهم األسبوع احلالي 

في بروكسل.
ويناقش وزراء املالية بتكليف من القادة األوروبيني 
منذ أكثر م��ن ستة أشهر مسألة امليزانية اخلاصة 
مبنطقة اليورو، التي تستهدف تشجيع اإلصالحات 
وتعزيز القدرات التنافسية للدول ال� 19 التي تتبنى 

العملة الواحدة.

توقعات بأن بإبقاء بنك إجنلترا
 املركزي على أسعار الفائدة 

ت��وق��ع محللون أن يبقي بنك 
اجن��ل��ت��را امل���رك���زي ع��ل��ى أس��ع��ار 
الفائدة دون تغيير في اجتماعه 
امل��ق��رر ي��وم اخلميس املقبل رغم 
حت��ذي��رات من أن��ه قد يتعني رفع 

أسعار الفائدة مستقبال.
وت���وق���ع 20 م��ح��ل��ال شملهم 
اس��ت��ط��الع أج��رت��ه وك��ال��ة أن��ب��اء 
»بلومبرج« موافقة جلنة السياسة 
النقدية في البنك باإلجماع على 
اإلبقاء على أسعار الفائدة دون 

تغيير عن 0.75
وتتضمن االسباب الكامنة وراء 
مثل ه��ذا القرار حالة االضطراب 
السياسي في اململكة املتحدة في 
ظل االفتقار إلى الوضوح بشأن 
خ��روج ال��ب��الد امل��ق��رر م��ن االحت��اد 
األوروب��ي والبيانات االقتصادية 
الضعيفة التي جتاوزت التوقعات 
ودالئ���ل ب��أن مجلس االحتياطي 
الفيدرالي في الواليات املتحدة في 
سبيله إلى التراجع عن مسار رفع 

أسعار الفائدة الذي سلكه مؤخرا.
ووف���ق���ا ل��ل��وك��ال��ة، م���ن ش��أن 
ق���رار مرتقب ب��اإلج��م��اع ف��ي هذا 
ال��ش��أن، وال���ذي سيكون الثامن 
على التوالي، أن يخفي وجهات 
النظر املتباينة بني أعضاء جلنة 

السياسة النقدية.
وأش��ار عضو جلنة السياسات 
ال��ن��ق��دي��ة م��اي��ك��ل س���ان���درز ي��وم 
االث��ن��ني امل��اض��ي إل��ى أن��ه ال يرى 
حاجة لالنتظار حتى تتبدد حالة 
الغموض بشأن انسحاب بريطانيا 
من االحتاد األوروبي لرفع أسعار 
الفائدة، في حني قال كبير احملللني 
االقتصاديني بالبنك، آندي هادلني، 
إن حلظة وجود حاجة لرفع أسعار 
الفائدة تقترب، من أجل السيطرة 

على معدالت التضخم.
وع��ل��ى النقيض م��ن ذل���ك، قال 

عضو اللجنة جيرتيان فليج إن 
املخاطر الداخلية والعاملية زادت 
بشكل مكثف على م���دار الشهر 
امل��اض��ي وأن ال��ن��ظ��رة املستقبلة 
»س��اءت قليال« منذ ق��رار اللجنة 
األخير أوائ��ل شهر مايو املاضي 
باإلبقاء على سعر الفائدة دون 
تغيير. وأوض���ح محافظ البنك 
مارك كارنني آنذاك أنهم مستعدون 
مستعد لرفع أسعار الفائدة بنسبة 
أكبر مما يتوقع املستثمرون إذا ما 
متكنت اململكة املتحدة من حتقيق 
خروج سلس من التكتل األوروبي.

جراسيال ماركيز

أغلقت ب��ورص��ة وول ستريت منخفضة 
م��ع توخي املستثمرين احل��ذر قبل اجتماع 
مجلس االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي 
األمريكي( األسبوع القادم بينما تضررت أسهم 
التكنولوجيا من حتذير بشأن املبيعات من 
شركة برودكوم لصناعة الرقائق اإللكترونية.

وأنهى املؤشر داو جونز الصناعي جلسة 
التداول منخفضا 17.16 نقطة، أو 0.07%، 
إلى 26089.61 نقطة بينما تراجع املؤشر 

ستاندرد آند بورز500 األوس��ع نطاقا 4.66 
نقطة، أو %0.16، ليغلق عند 2886.98 نقطة. 
وأغلق املؤشر ناسداك املجمع الذي تغلب عليه 
أسهم التكنولوجيا منخفضا 40.47 نقطة، أو 

%0.52، إلى 7796.66 نقطة.
لكن امل��ؤش��رات ال��ث��الث��ة تنهي األس��ب��وع 
على مكاسب، م��ع صعود ن��اس��داك 0.71% 
وس��ت��ان��درد آن��د ب��ورز %0.48 وداو جونز 

.0.41%

»وول ستريت« تنخفض مع ترقب 
اجتماع مجلس االحتياطي االحتادي

سلطنة عمان تبدأ تطبيق الضريبة 
االنتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة

ب��دأت سلطنة عمان ف��ي  تطبيق الضريبة 
االنتقائية للسلع املشمولة بالضريبة وذلك 

حسبما نص عليه مرسوم سلطاني .
وذكرت وكالة األنباء العمانية مبوقعها على 
»تويتر« أن ذلك يأتي بعد 90 يوما من صدور 

القانون لتطبيق الضريبة.

وأشارت الوكالة إلى أن الضريبة االنتقائية 
تطبق على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات 

الطاقة بنسبة 100 باملئة.
ووف��ق��ا ل��ل��وك��ال��ة ، تطبق ال��ض��ري��ب��ة على 
املشروبات الغازية بنسبة 50 باملئة، وذلك على 

أساس سعر البيع بالتجزئة.

دعت أوكرانيا الدول األوروبية إلى االستعداد ملواجهة 
أزمة غاز وسط شكوك بشأن موافقة كييف على عقد جديد 
ملرور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها قبل نهاية 

العقد احلالي.
ووفقا ملا أوردته وكالة أنباء »بلومبرج« اليوم السبت، 
قالت نائبة وزي��ر اخلارجية األوك��ران��ي أولينا زيركال 
إنه »من احملتمل إلى حد كبير« عدم التوصل لعقد جديد 
بحلول األول من كانون ثاني/يناير املقبل، عندما ينتهي 

أجل العقد احلالي.
ويعكس ذلك صدى الشكوك التي أعربت عنها شركة 
الغاز األوكرانية في وقت سابق االسبوع اجلاري بشأن 
التوصل التفاق لنقل الغاز من روسيا، أكبر م��وُرد في 
أوروبا، إلى املستهلكني في أوروبا عبر دولة املرور ذات 

األهمية الرئيسية.
وقالت زيركال ل� »بلومبرج« عبر الهاتف من الهاي: » 
في الوقت الذي تعلق فيه روسيا املفاوضات بشأن العقد 
اجلديد، يجب أخذ السيناريو القامت بشأن حدوث أزمة 

غاز مأخذ اجلد.«
وأوض��ح��ت أن��ه ل��ه��ذا السبت ت��ق��وم »جميع ال��دول 
األوروبية، وبينها أوكرانيا، بتعزيز مخزونها من الغاز 

في مواقع التخزين.«
وتعتمد أوكرانيا على مؤسسات التمويل الدولية 
من أجل زيادة سعة مواقع تخزين الغاز الضخمة لديها 

ملواجهة خطر قطع إمدادات الغاز الروسية.
وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إن بالده 
تأمل في التوصل لصفقة جديدة لنقل الغاز إلى أوروبا، 
وإنها ستناقش حتديد موعد إلجراء مفاوضات ثنائية في 

هذا الشأن مع االحت��اد األوروب��ي وأوكرانيا في أيلول/
سبتمبر املقبل.

ويأتي أكثر من ثلث الغاز الطبيعي ال��ذي تستهلكه 

أوروب��ا من روسيا، ويتدفق معظم هذا الغاز في خطوط 
أنابيب مت��ر عبر األراض���ي االوك��ران��ي��ة وت��رج��ع للعهد 

السوفيتي.

أوكرانيا تدعو أوروبا إلى االستعداد ملواجهة أزمة في الغاز

خالد الفالح

غاز يشتعل فوق منصة إلنتاج النفط

متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك

الذهب يتراجع عن مكاسبه بعد بيانات قوية ملبيعات التجزئة في أميركا
تراجعت أسعار الذهب عن مكاسبها األولية 
لتغلق بال تغير يذكر بعد أن ساعدت بيانات قوية 
ملبيعات التجزئة في الواليات املتحدة في انحسار 
املخاوف من تباطؤ االقتصاد في الربع الثاني من 
العام. وفي وقت سابق من اجللسة قفزت أسعار 
امل��ع��دن األص��ف��ر %1 بفعل توقعات ف��ي السوق 
بأن البنك املركزي األمريكي سيقرر زيادتني على 
األقل في أسعار الفائدة في 2019. وأنهى الذهب 

للبيع الفوري جلسة التداول منخفضا 0.06% 
عند 1341.14 دوالر لألوقية )األونصة( بعد أن 
كان قفز إلى 1358.04 دوالر وهو أعلى مستوى 
ل��ه منذ احل���ادي عشر م��ن أب��ري��ل نيسان 2018. 
وسجلت العقود األمريكية عند التسوية 1344.50 
دوالر لألوقية مرتفعة %0.1 بعد أن كانت قفزت 
أث��ن��اء اجللسة إل��ى 1359.50 دوالر. وينهي 
املعدن النفيس األس��ب��وع على مكاسب بحوالي 

%1 مواصال الصعود لرابع أسبوع على التوالي. 
وعززت القراءات االقتصادية الصادرة في اآلونة 
األخيرة بالواليات املتحدة توقعات خفض مجلس 
االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي األمريكي( 
ألسعار الفائدة مما دف��ع عوائد سندات اخلزانة 
األمريكية القصيرة األجل لالنخفاض يوم اخلميس 
قبيل اجتماع املركزي األمريكي املقرر األسبوع 

القادم.


