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مع تباطؤ نمو االستهالك وضخ منافسيها المزيد من اإلمدادات

«أوبك» تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في  2019وتشير لعودة الفائض
توقعت �أوب���ك �أول �أم�����س انخفا�ض
الطلب العاملي على نفطها يف العام
املقبل ،مع تباط�ؤ منو اال�ستهالك
و�ضخ مناف�سيها املزيد من الإمدادات،
م�شرية �إلى عودة فائ�ض يف ال�سوق
على الرغم من االتفاق الذي تقوده
املنظمة لكبح الإمدادات.
ويف �أول توقعاتها لعام  ،2019قالت
منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول يف
تقريرها ال�شهري �إن العامل �سيحتاج
 32.18مليون برميل يوميا من اخلام
من دولها الأع�ضاء اخلم�س ع�رشة
العام القادم ،بانخفا�ض � 760ألف
برميل يوميا عن العام احلايل.
ويعني هبوط الطلب على نفط �أوبك
�أن ال�ضغوط �ستنح�رس عن منتجني
مثل ال�سعودية لتعوي�ض �أي نق�ص يف
الإمدادات مع انخفا�ض �إنتاج فنزويال
وليبيا ،وهبوط و�شيك يف ال�صادرات
الإي���ران���ي���ة م��ع ع����ودة العقوبات
الأمريكية.
وقالت �أوبك يف تقريرها «يف �أعقاب
النمو القوي الذي ر�أيناه هذا العام،

من املتوقع �أن ت�شهد �سوق النفط
تطورات معتدلة ن�سبيا يف  ،2019مع
توقعات بتباط�ؤ منو االقت�صاد العاملي
والطلب العاملي على النفط».
وارتفع النفط فوق  80دوالرا للربميل
هذا العام للمرة الأولى منذ ،2014
بدعم من تخفي�ضات الإن��ت��اج التي
قادتها �أوبك ،وانقطاعات غري طوعية
للإمدادات .ويحث الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ال�سعودية و�أوبك على
زيادة الإنتاج لتهدئة الأ�سعار.
وم��ن املتوقع �أن ت�ضعف يف العام
القادم الوترية القوية للطلب على
النفط ،التي �ساعدت �أوبك يف �إحداث
توازن يف ال�سوق .وتتوقع املنظمة
�أن يرتفع الطلب العاملي على اخلام
مبقدار  1.45مليون برميل يوميا،
انخفا�ضا م��ن  1.65مليون برميل
يوميا يف  ،2018وقالت �إن �أي زيادة
ميكن تغطيتها.
وق��ال��ت �أوب���ك «�إذا حقق االقت�صاد
العاملي �أداء �أف�ضل من املتوقع،
لريتفع من��و الطلب على اخل��ام،

�ستوا�صل �أوبك ال�ضخ بكميات كافية
لدعم ا�ستقرار �سوق النفط».
ووا�صلت �أ�سعار خام القيا�س العاملي
مزيج برنت الرتاجع �أول �أم�س عقب
ن�رش تقرير �أوب��ك ليجري تداولها
حول  77دوالرا للربميل.يف يونيو
ارتفع �إنتاج �أوبك النفطي مبقدار 173
�ألف برميل يوميا �إلى  32.33مليون
برميل يوميا فيما يرجع �إلى حد كبري
ال��ى زي��ادة يف الإن��ت��اج ال�سعودي،
وفقا للتقرير الذي ا�ستند �إلى بيانات
جتمعها �أوبك من م�صادر ثانوية.
ويعني ه��ذا �أن م�ستوى االل��ت��زام
ب��االت��ف��اق الأ���ص��ل��ي خلف�ض الإنتاج
ت��راج��ع �إل��ى  % 130حيث ال يزال
الأع�ضاء يخف�ضون �أكرث من املطلوب.
ويزيد م�ستوى �إنتاج يونيو مبقدار
� 150ألف برميل يوميا عن توقعات
�أوب���ك ملتو�سط حجم الطلب على
نفطها العام املقبل ،وهو ما ي�شري
�إلى فائ�ض �صغري يف ال�سوق �إذا ظلت
املنظمة ت�ضخ نف�س الكميات وظلت
العوامل الأخرى كما هي.

لكن هبوطا يف �صادرات �إيران قد يدفع
ال�سوق ب�سهولة �إل��ى عجز .وقالت
وكالة �أنباء مهر الإيرانية ،نقال عن
�أرقام من �رشكة النفط الوطنية� ،إن
�صادرات اخلام �ستهبط � 500ألف برميل
يوميا مع �إعادة فر�ض العقوبات.
وحفز ارتفاع الأ�سعار الذي جاء يف
�أع��ق��اب اتفاق خف�ض الإن��ت��اج الذي
تقوده �أوبك ،على منو يف الإمدادات
املناف�سة وزي��ادة يف �إنتاج النفط
ال�صخري يف ال��والي��ات املتحدة.
وتتوقع املنظمة �أن تنمو الإمدادات من
املنتجني خارجها مبقدار  2.1مليون
برميل يوميا العام القادم� ،أو �أعلى
بكثري من منو الطلب العاملي.
و�ستقود ال��والي��ات امل��ت��ح��دة منو
الإمدادات العام القادم ،مع م�ساهمة
�أي�ضا من الربازيل وكندا .لكن �أوبك
تتوقع �أن يتباط�أ منو �إمدادات النفط
ال�صخري يف الن�صف الثاين من 2018
ويف  ،2019مع ا�ستمرار عوائق مثل
ت�أجيل زيادات يف القدرة اال�ستيعابية
خلطوط الأنابيب.

رغم تزايد التوترات والصراعات التجارية وتقلص المخزونات

ما يدعم األسعار ويهدد نمو الطلب

«غولدمان ساكس» :استثمارات النفط

«وكالة الطاقة» :احتياطي إنتاج النفط العالمي
ُ
استنفد من تعطل اإلنتاج

ستظل في مستويات صحية خالل 2018

�أكد بنك «غولدمان �ساك�س» الدويل
�أن م�ستوى اال�ستثمارات يف النفط
اخل��ام �سوف تظل يف م�ستويات
�صحية و�سليمة حتى نهاية العام
احل��ايل  ،2018وذل��ك على الرغم
من تزايد التوترات وال�رصاعات
التجارية وتقل�ص املخزونات
النفطية العاملية.
ونقل تقرير حديث للبنك عن حمللني
وخمت�صني يف النفط يف م�ؤ�س�سة
ج��ول��دم��ان �ساك�س ل�ل�أب��ح��اث �أن
الركائز التي تقف خلف توقعاتنا
ال�سعودية لأ�سعار النفط اخلام
ال تزال باقية دون تغيري ،م�شريا
�إلى �أنه يتوقع �أن ترتفع الأ�سعار
�إلى �أكرث من  80دوالرا للربميل هذا
ال�صيف ب�سبب تزايد الطلب العاملي
و�ضعف الإم��دادات يف بع�ض الدول
املنتجة الرئي�سة يف منظمة �أوبك.
و�أ����ض���اف ال��ت��ق��ري��ر �أن ال��زي��ادة
املتوقعة يف �أ�سعار النفط اخلام
تعود يف جانب منها �إل��ى القيود
املفرو�ضة التي تكبح ا�ستمرار منو
�إنتاج النفط ال�صخري الزيتي يف
الواليات املتحدة ومنها ارتفاع
تكلفة الإن��ت��اج وم�شكالت النقل
واختناقات خطوط الأنابيب.
و�أ�شار تقرير البنك �إلى �أنه على
الرغم من ال�صعوبات التي تواجه
الإن���ت���اج الأم�ي�رك���ي يف املرحلة
الراهنة �إال �أن البنك يراهن على

• استخراج النفط من البحر

م�ستقبل �أف�ضل وواع���د ل�صناعة
النفط ال�صخري وي��دع��م الفكرة
القائلة �إن النفط ال�صخري هو
ث��ورة تكنولوجية �سوف حتافظ
على ا�ستقرار الأ�سعار على املدى
الطويل.
وقال التقرير �إن البنك عند توقعاته
ال�سابقة ب�أن يبلغ �سعر الربميل هذا
ال�صيف  82.5دوالر ًا على �أن يهبط
ال�سعر يف نهاية العام �إلى  75دوالرا
للربميل ،م�شريا �إلى وجود �أزمات
�إنتاجية وا�سعة يف كل من فنزويال
و�إي��ران ونيجرييا وليبيا و�أجنوال
ما يهدد املعرو�ض النفطي.
ويف �سياق مت�صل ،مالت �أ�سعار
النفط اخل��ام �إل��ى االنخفا�ض بعد
ت�صاعد املواجهات التجارية بني
ال��والي��ات املتحدة وال�صني بعد
�أن��ب��اء ع��ن فر�ض ر���س��وم جتارية
ج��دي��دة ع��ل��ى ال�����ص�ين وه���و جدد
املخاوف على النمو االقت�صادي
العاملي ومن ثم على م�ستوى الطلب
على النفط اخلام.
ودع��م هذه االنخفا�ضات ا�ستمرار
ال�����س��ع��ودي��ة ورو���س��ي��ا يف زي���ادة
الإنتاج تنفيذا لقرار منظمة �أوبك
وحلفائها �أخريا ب�ضخ نحو مليون
برميل يوميا �إ�ضافية لتعوي�ض
انخفا�ضات �إيران وفنزويال .وقال
لـ«االقت�صادية» �سريجي فاكولنكو
مدير اال�سرتاتيجيات يف عمالق

الطاقة الرو�سي «ج��ازب��روم» �إن
ال����صراع التجاري بني الواليات
املتحدة وال�صني من امل��ؤك��د �أن
له تداعيات على النمو االقت�صادي
وعلى م�ستوى الطلب خا�صة �إذا
�أخذنا يف االعتبار تقديرات وكالة
الطاقة الدولية التي �صنفت ال�صني
على �أنها الهدف الأول والرئي�س
ل�صادرات ال��والي��ات املتحدة من
النفط اخلام واملنتجات النفطية.
و�أو���ض��ح �أن ال�����ص��ادرات النفطية
الرو�سية تتمتع مبزايا تناف�سية
وا�سعة يف الأ���س��واق الدولية و�أن
الإنتاج الأمريكي لن ي�ستطيع �أن
يقتن�ص م��ن احل�ص�ص ال�سوقية
للنفط الرو�سي الفتا �إلى ا�ستمرار
التن�سيق ب�ين ��شرك��ات الطاقة
واحلكومة الرو�سية ح��ول خطط
التعاون وال�رشاكة مع منظمة �أوبك.
ومن جانبه يقول تور�ستني �أندربو
ال�سكرتري العام الفخري الحتاد
الغاز الدويل �إن منظمة �أوبك مهتمة
بتعوي�ض النق�ص يف املعرو�ض
النفطي ب�شكل تدريجي وهو ما �أكد
عليه رئي�س «�أوبك» �سهيل املزروعي
وزير الطاقة الإماراتي ،الفتا �إلى
ا�ستماع «�أوبك» لطلبات امل�ستهلكني
وب��خ��ا���ص��ة ال��ك��ب��ار ول����ذا ت�أخذ
بعني االعتبار �شكوى الواليات
املتحدة وال�صني والهند من ارتفاع
الأ�سعار.

أسعار الذهب ترتفع وسط مخاوف الحرب التجارية
ارتفعت �أ�سعار الذهب �أم�س بعد انخفا�ضها جلل�ستني
و�سط خماوف من احلرب التجارية املحتدمة بني
الواليات املتحدة وال�صني.
وك��ان ال�سعر الفوري للذهب مرتفعا  % 0.2عند
 1244دوالرا للأوقية «الأون�صة» ويف اجلل�سة ال�سابقة
انخف�ض ال�سعر  % 1لي�سجل �أدنى م�ستوياته يف �أ�سبوع
عند  1240.89دوالر ًا.
وا�ستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة دون تغري
يذكر عند  1244دوالرا للأوقية.
وق��ال نعيم �أ�سلم كبري حمللي ال�سوق ل��دى ثينك
ماركت�س.كوم” هو يوم �آخر من تلك الأيام التي جتلب

فيها خم��اوف احل��رب التجارية «بع�ض» االهتمام
بالذهب.
«نعلم يقينا �أن ترامب جاد فيما يتعلق بالر�سوم
التجارية على ال�صني .وجم��ددا ،ف�إن الرد امل�ضاد
من ال�صني متوقع وهذا مييل يف حد ذاته �إلى ت�صعيد
التوترات �أكرث .لذا رمبا ينبغي ا�ستمرار املراهنة
على ارتفاع �سعر الذهب لفرتة �أطول».
وارتفعت الف�ضة  % 0.7يف املعامالت الفورية �إلى
 15.86دوالر ًا للأوقية ،ويف وقت �سابق من اجلل�سة
تراجع ال�سعر �إل��ى �أدن��ى م�ستوياته منذ منت�صف
دي�سمرب عند  15.72دوالر ًا للأوقية.

نمو مبيعات «بي.إس.إيه» رغم انسحابها من إيران
قالت جمموعة بي ا�س ايه الفرن�سية
لل�سيارات �إن مبيعاتها العاملية
وا�صلت النمو يف الن�صف الأول من
العام رغم ان�سحابها من ايران وهي
�سوق رئي�سي لل�رشكة امل�صنعة
ل�سيارات بيجو و�سرتوين.
وزادت الت�سليمات �إلى  2.18مليون
�سيارة مرتفعة  % 38بف�ضل �رشاء
ب���ي�.إ����س�.إي���ه ل�رشكة �أوب���ل من
جرنال موتورز يف العام املا�ضي.
وبا�ستبعاد العالمات التجارية التي
ا�شرتتها ال�رشكة حديثا� ،سجلت

املبيعات زيادة بن�سبة  % 1.9على
م�ستوى العامل و % 8.4يف �أوروبا.
لكن مبيعات العالمات التجارية
الفرن�سية يف ال����شرق الأو���س��ط
تراجعت  ،% 26ح�سبما ذكرت
املجموعة ،وه��و م��ا يرجع �إلى
االن�سحاب م��ن �إي���ران منذ الأول
من مايو يف ظل تهديد العقوبات
الأمريكية.
و�ساهمت �إي��ران ب�أكرث من % 12
يف مبيعات املجموعة يف العام
املا�ضي.

وت�سعى ال�رشكة منذ �أعوام للتو�سع
خارج �أوروب��ا .لكن االن�سحاب من
�إيران و�صفقة �أوبل ت�سببا يف زيادة
االعتماد على نطاقها الإقليمي الذي
�ساهم بن�سبة  % 77من الت�سليمات
العاملية ارتفاعا من  % 66قبل
عام.
وقال ماك�سيم بيكات رئي�س بي�.إ�س.
�إيه يف �أوروبا �أم�س «ال ننت�رش عامليا
بدرجة كافية لكننا يف الوقت نف�سه
�أق��ل تعر�ضا للحواجز اجلمركية
التي قد تظهر هنا وهناك».

قالت وكالة الطاقة الدولية �أم�س �إن
احتياطي �إم��دادات النفط العاملية
رمبا ا�ستنفد بالكامل ب�سبب حاالت
تعطل الإن��ت��اج امل��م��ت��دة لفرتات
طويلة ،مما يدعم الأ�سعار ويهدد
منو الطلب.
وارتفعت �أ�سعار النفط �إلى �أعلى
م�ستوياتها منذ  2014يف الأ�سابيع
الأخ�يرة جراء االنخفا�ض املتوقع
يف ���ص��ادرات اخل��ام الإيرانية هذا
ال��ع��ام ب�سبب جت���دد العقوبات
الأم�يرك��ي��ة بجانب ت��راج��ع �إنتاج
فنزويال وتعطل �إم��دادات يف ليبيا
وكندا وبحر ال�شمال.
ويف ظ��ل �شح امل��ع��رو���ض ،قامت
منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
«�أوب����ك» وبع�ض ك��ب��ار املنتجني
خارجها ومن بينهم رو�سيا بتخفيف
اتفاقهم خلف�ض الإن��ت��اج ،حيث
تعهدت ال�سعودية بدعم ال�سوق
يف الوقت الذي اتهم فيه الرئي�س
الأم�يرك��ي دونالد ترامب املنظمة
بدفع الأ�سعار لالرتفاع.
وق��ال��ت وك��ال��ة ال��ط��اق��ة الدولية
ومقرها باري�س يف تقريرها ال�شهري
لأ���س��واق النفط �إن هناك بالفعل
م�ؤ�رشات «مب�رشةجدا» على �أن �إنتاج
ك��ب��ار املنتجني ي��زي��د وق��د يبلغ
م�ستوى قيا�سيا.
لكن الوكالة قالت �إن حاالت تعطل
الإنتاج تربز ال�ضغط الذي تتعر�ض
له الإم���دادات العاملية يف الوقت
ال���ذي رمب��ا ي��ك��ون فيه احتياطي

الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة العاملي
قد ا�ستنفد بالكامل.
وت�شري الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة
�إلى قدرة املنتج على زيادة الإنتاج
يف وقت ق�صري ن�سبيا ،ومعظمها يف
ال�رشق الأو�سط.
وت��ق��ول وك��ال��ة الطاقة �إن �إنتاج
�أوبك من اخلام يف يونيو بلغ �أعلى
م�ستوى يف �أربعة �أ�شهر عند 31.87
مليون برميل يوميا .وبلغ فائ�ض
الطاقة الإنتاجية يف منطقة ال�رشق
الأو�سط يف يوليو  1.6مليون برميل
يوميا وهو ما يعادل نحو  % 2من
الإنتاج العاملي.

ويوا�صل الإن��ت��اج من خ��ارج �أوبك
االرت��ف��اع �أي�ضا مبا يف ذل��ك �إنتاج
النفط ال�صخري الأمريكي املتزايد،
لكن الوكالة تقول �إن ذل��ك قد ال
يكون كافيا لتهدئة املخاوف.
و�أ�ضافت «نقطة ال�ضعف هذه تدعم
حاليا �أ���س��ع��ار النفط وي��ب��دو من
املرجح �أن توا�صل ذلك .ال نرى �أي
م�ؤ�رش على ارتفاع الإنتاج من �أماكن
�أخ��رى قد يهدئ املخاوف من �شح
املعرو�ض يف ال�سوق».
و�أبقت وكالة الطاقة الدولية على
توقعاتها لنمو الطلب على النفط يف
 2018عند  1.4مليون برميل يوميا،

لكنها حذرت من �أن ارتفاع الأ�سعار
قد يخف�ض اال�ستهالك.
وقالت الوكالة «ارتفاع الأ�سعار
ي��ت�����س��ب��ب يف ا���س��ت��م��رار خم���اوف
امل�ستهلكني يف ك��ل مكان م��ن �أن
ت�رضر اقت�صاداتهم .يف املقابل قد
يكون لهذا �أث��ر ملحوظ على منو
الطلب ال��ن��ف��ط��ي».وذك��رت وكالة
الطاقة الدولية �أن ال�صني والهند،
ثاين وثالث �أكرب م�ستهلكني للنفط
يف العامل ،قد تواجهان «حتديات
كبرية» يف العثور على نفط خام
بديل بعد انخفا�ض �صادرات النفط
الإيرانية والفنزويلية.

المزروعي« :أوبك» ال تريد تقلبات في أسعار النفط
قال �سهيل املزروعي رئي�س منظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول «�أوب��ك» �أول �أم�س �إن تقلب �سوق اخلام �أمر
غري مرغوب و�إن املنظمة تف�ضل مناخا �أكرث ا�ستقرارا
للأ�سعار.
جاءت ت�رصيحات املزروعي بعدما تكبدت �أ�سعار النفط
�أكرب خ�سائرها اليومية يف عامني.و�أ�ضاف رئي�س �أوبك
�أن املنظمة وبع�ض كبار املنتجني خارجها يعكفون
على خطة طويلة الأمد لبناء طاقة �إنتاجية فائ�ضة
حتمي ال�سوق من �أي تعطل غري متوقع للإمدادات.
وحني �أعادت ليبيا فتح موانئ رئي�سية لت�صدير النفط
الأربعاء املا�ضي ،هبطت �أ�سعار اخلام العاملية ب�شدة،
حيث هوت العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي برنت
 ،٪ 6.92م�سجلة �أكرب هبوط يومي يف عامني.
وقال املزروعي متحدثا لرويرتز على هام�ش منا�سبة
ملجل�س الأعمال الكندي الإماراتي يف كاجلاري «التقلب
لي�س جيدا ،وال نود ر�ؤي��ة الكثري من التقلبات يف
الأ�سعار».

كانت امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط الليبية يف طرابل�س
�أعلنت �أول �أم�س �إعادة فتح �أربعة مرافئ ت�صدير بعد
مواجهة ت�سببت يف وقف معظم �إنتاج البلد الع�ضو يف
�أوبك.
وقالت امل�ؤ�س�سة االثنني املا�ضي �إن �إنتاج النفط
الليبي انخف�ض �إلى � 527ألف برميل يوميا عقب �إغالق
املوانئ يف �أواخر يونيو من  1.28مليون برميل يوميا
يف فرباير.
وقال املزروعي �إن التقلبات �ست�ستمر ما دام غياب
خطة طويلة الأجل للإنتاج.و�أ�ضاف «�أوبك واملنتجون
غري الأع�ضاء يعملون على هذه اخلطة الطويلة الأجل
من �أجل ا�ستقرار ال�سوق» .ويف حني ال ميكن للمنظمة
توجيه الدول باال�ستثمار لزيادة الإنتاج ،فقد قال
امل��زروع��ي �إن وج��وده يف كندا يهدف �إل��ى تعزيز
اال�ستثمار يف ا�ستك�شاف النفط و�إنتاجه.وتابع «�أنا
واثق من �أننا لدينا طاقة �إنتاجية فائ�ضة تكفي لتلبية
الهدف الذي تبنته �أوبك واملنتجون غري الأع�ضاء».

• سهيل املزروعي

«ميتسوبيشي يو.إف.جيه»

«برنت» يرتفع دوالراً معوض ًا بعض

الصلة بإيران

الخسائر مع عودة صادرات ليبيا

يوقف كل المعامالت ذات

افادت وثيقة �أن بنك ميت�سوبي�شي يو�.إف.جيه،
�أكرب بنوك اليابان� ،سيوقف كل املعامالت ذات
ال�صلة ب�إيران التزاما بالعقوبات الأمريكية
املعاد فر�ضها على طهران بعد تعليقها مبوجب
اتفاق  2015النووي.
وقالت الوثيقة �أم�س �إن البنك �أخطر عمالءه يف
اليابان بالقرار الذي يرجع �إلى حظر املعامالت
مع امل�ؤ�س�سات املالية الإيرانية بعد فرتة
«ت�صفية �أع��م��ال» مدتها  180يوما تنتهي يف
الرابع من نوفمرب.
و�أ�ضافت الوثيقة �أن البنك قد يراجع �سيا�سته يف
حالة تقدمي الواليات املتحدة مزيدا من اخلطوط
الإر�شادية.
ومن املعتقد �أن البنك يتولى اجلانب الأكرب من
مدفوعات م�شرتيات اليابان من النفط الإيراين
ح�سبما تقول م�صادر يف القطاع.

ارتفع خ��ام برنت �أك�ثر من دوالر �أم�س
معو�ضا بع�ض خ�سائره بعد تكبده �أكرب
انخفا�ض ليوم واحد يف عامني اجلل�سة
ال�سابقة �إثر قول ليبيا �إنها �ست�ست�أنف
���ص��ادرات النفط وت��ن��ام��ي التوترات
التجارية بني الواليات املتحدة وال�صني
الأمر الذي يثري املخاوف ب�ش�أن الطلب.
وكان خام برنت مرتفعا  1.23دوالر مبا
يعادل � % 1.7إلى  74.63دوالر ًا للربميل
بعد �أن هوى  % 6.9اول �أم�س.
وزاد اخل���ام الأم�يرك��ي غ��رب تك�سا�س
الو�سيط � 46سنتا �أو � % 0.7إلى 70.84
دوالر ًا للربميل بعد �أن نزل  %5اجلل�سة
ال�سابقة.
وقال جريج مكينا كبري حمللي ال�سوق
لدى �أك�سي تريدر يف �سيدين الأ�سواق يف

�آ�سيا �أكرث ا�ستقرارا اليوم بكثري.
«التحركات ،التي ر�أينا مثلها يف برنت
وبدرجة �أقل يف غرب تك�سا�س الو�سيط
الليلة املا�ضية ،عادة ما يتبعها نوع من
االنتعا�ش يف اليوم �أو اجلل�سة التالية».
وكان �إعالن امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط يف
ليبيا �إعادة فتح �أربعة مرافئ ت�صدير،
مبا ينهي مواجهة �أوقفت معظم �إنتاج
النفط الليبي� ،أحد العوامل يف الت�صحيح
ح�سبما ذكر املحللون.
وت�سمح �إع���ادة الفتح بعودة ما ي�صل
�إل��ى � 850أل��ف برميل يوميا من اخلام
�إلى الأ�سواق العاملية يف وقت يثري فيه
النزاع التجاري املت�صاعد بني الواليات
املتحدة وال�صني ب��واع��ث قلق ب�ش�أن
الطلب.

