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حركة االسهم بروكسل: ال أمل في التوصل إلى اتفاقية 
تبادل حر بوجود أوباما

نواب أمريكيون يعارضون 
بيع طائرات إليران

تهافت المستثمرين األجانب على سندات روسيا

محافظ المركزي اللبناني يدعو لمكافحة 
تبييض األموال عالميًا

ليبيا تسترد 53 مليون دوالر من أموالها 
الخارجية

بيرت  ال�سلوفاكي،  االقت�ساد  وزي��ر  اعترب   
اإىل اتفاقية للتبادل احلر  التو�سل  اأن  زيغا، 
املتحدة  والواليات  االأوروب��ي  االحتاد  بني 

يف ظل اإدارة باراك اأوباما "لي�س واقعيا".
اإن بروك�سل ووا�سنطن ي�سعيان   وقال زيغا 
للتو�سل اإىل عقد االتفاقية قبل انتهاء والية 
يناير/كانون  يف  اأوباما  االأمريكي  الرئي�س 
م�ستحيال  ذل��ك  يبدو  لكن   ،2017 الثاين 
االأوروب��ي��ة،  ال���دول  بع�س  موقف  ظ��ل  يف 
اإىل  املفاو�سات  �ستعلق  االأرجح  على  لذلك 
البيت  اإىل  اأمريكية جديدة  اإدارة  حني قدوم 
امل�سماة  االتفاقية  هذه  وتهدف  االأبي�س.  

"اتفاقية ال�رشاكة االأطل�سية"، وهي امل�رشوع 
عام  ب�ساأنه  التفاو�س  ب��داأ  ال��ذي  الهائل 
التجارية  اإزالة احلواجز  اإىل  2013، تهدف 
املتحدة،  والواليات  االأوروبي  االحتاد  بني 
القانونية  والقيود  اجلمركية  الر�سوم  ومنها 

التي تعيق الو�سول اإىل اأ�سواق اجلانبني.
غري  منظمات  م��ن  معار�سيها  اأن  غ��ري   
ونقابات  منتخبني  وم�سوؤولني  حكومية 
ونا�سطني، يعتربون اأنها ت�سكل "خطرا" على 
على  وكذلك  الغذائي،  واالأمن  الدميوقراطية 
والبيئية.  االجتماعية  االأوروبية  املعايري 
وجتري بانتظام تظاهرات احتجاجا عليها، 
 17 يف  االآالف  ع�����رشات  اآخ��ره��ا  جمعت 

�سبتمرب/اأيلول يف اأملانيا.

جمل�س  يف  ب�����ارزان  ع�����س��وان  ق���ال   
�سيوا�سالن  اإنهما  االأمريكي  ال��ن��واب 
طراز  من  طائرات  لبيع  معار�سة  حملة 
رغم  الإي���ران،  و"اإيربا�س"  "بوينغ" 
�سدور ترخي�س بذلك من وزارة اخلزانة.
بيرت  اجل��م��ه��وري��ان،  النائبان  وكتب   
ملكتب  هين�سارلينغ،  وجيب  رو�سكام 
التابع لوزارة  مراقبة االأ�سول االأجنبية 
العقوبات،  على  ي�رشف  ال��ذي  اخلزانة، 
يطلبان منه املزيد من االإجابات ب�ساأن 
على  ترتتب  قد  التي  االأمنية  التداعيات 

ت�سليم هذه الطائرات الإيران.
وقالت �رشكتا "اإيربا�س" و"بوينغ" يوم 

اإنهما  املا�سي  اال�سبوع  من  االأربعاء 
االأمريكية  اخلزانة  وزارة  موافقة  تلقيتا 
طائرة   200 من  اأكرث  ت�سدير  بدء  على 
التو�سل  اتفاق جرى  اإيران مبوجب  اإىل 

اإليه خالل العام اجلاري.
للطريان  الوطنية  اإيران  �رشكة  ووقعت   
اتفاق  بروتوكول  اجل��اري  العام  مطلع 
 118 ل�����رشاء  "اإيربا�س"  ���رشك��ة  م��ع 
و11   10 بني  ت��رتاوح  بقيمة  ط��ائ��رة، 

مليار دوالر.
 من جهتها، اأبرمت "بوينغ" يف يونيو/
حوايل  لبيع  اتفاق  بروتوكول  حزيران 
على  يتعني  وك���ان  ط���ائ���رات.   110
وزارة  موافقة  على  احل�سول  ال�رشكتني 
العقدين  لتوقيع  االم��ريك��ي��ة  اخل��زان��ة 

ب�سورة نهائية.

االأجنبية  بالعملة  �سندات  رو�سيا  اأ�سدرت   
"يوروبوند" بقيمة 1.25 مليار دوالر الأجل 
كبريا  اهتماما  االإ�سدار  ولقي  �سنوات،   10

من قبل امل�ستثمرين االأجانب.
 وق���ال وزي���ر امل��ال��ي��ة ال��رو���س��ي، اأن��ط��ون 
نتائج  عن  را�سية  وزارت��ه  اإن  �سيلوانوف، 
اإ�سدار ال�سندات، منوها باأن احلكومة حققت 
هدفها لعام 2016 فيما يتعلق باالقرتا�س 
م��ن خ���ارج ال��ب��الد، ح��ي��ث ك��ان��ت تخطط 

ال�ستدانة 3 مليارات دوالر.
بطرح  �سابقه  ع��ن  االإ���س��دار  ه��ذا  ومي��ت��از   
االأجانب،  امل�سرتين  بني  ح�رشا  ال�سندات 
الواليات املتحدة  وا�سرتى امل�ستثمرون من 

اإجمايل  من   53% ن�سبتها  بلغت  �سندات 
االإ�سدار، يف حني بلغت ح�سة امل�ستثمرين 
هذه  الرو�سية  ال�سندات  م��ن  االأوروب��ي��ني 
اآ�سيا  من  امل�ستثمرون  ا�سرتى  فيما   ،43%

�سندات بن�سبة %4 فقط.
طلبات  رو�سيا  جمعت  االإ�سدار  اإط��ار  ويف 
ب�  اأك��رث  اأي  دوالر،  مليار   7.5 بنحو  ���رشاء 
املطروحة  ال�سندات  اإجمايل  من  مرات   6

والبالغة قيمتها 1.25 مليار دوالر.
 واإقبال امل�ستثمرين االأجانب على ال�سندات 
م�ساألة  يف  مهما  منعطفا  يعد  الرو�سية 
وال��دول  رو�سيا  بني  املتبادلة  العقوبات 
الغربية، والذي يدل على رغبة امل�ستثمرين 
وال�رشكات االأجنبية بالعمل مع رو�سيا رغم 

العقوبات.

ريا�س  لبنان  م�رشف  حاكم  عر�س   
الدورة  اجتماع  خالل  مداخلة  يف  �سالمة، 
العادية االأربعني ملجل�س حمافظي امل�سارف 
الرباط،  العربية يف  النقد  وموؤ�س�سات  املركزية 
التطورات االقت�سادية واملالية االإقليمية والدولية 
االأخرية وتداعياتها على الدول العربية. وحتدث عن 
خالل  واملنطقة  العامل  �سهدها  التي  املتغريات  اأب��رز 
ومن  �سلبية.    معظمها  يف  اأت��ت  والتي  احل��ايل،  العام 
مل  الذي  االقت�سادي  الن�ساط  تراجع  املتغريات،  هذه  اأهم 
واالنخفا�س  واأوروب��ا،  املتحدة  الواليات  يف  متوقعًا  يكن 
ال�سيولة  من  خّفف  ما  االأولية،  واملواد  النفط  اأ�سعار  يف  احلاد 
تواجه  التي  التحديات  يغفل  ومل  واأفريقيا.   العربية  ال��دول  يف 
العامل، ومن اأهمها قرار بريطانيا االنف�سال عن االحتاد االأوروبي، 
وعدم و�سوح ما قد يتاأتى عن ذلك من تداعيات على م�ستويات النمو 
لبنان يف  العاملية.   ورّكز على جتربة  ال�رشف  واأ�سعار  املال  واأ�سواق 
نّفذها  التي  االأخرية  املالية  الهند�سة  اىل  م�سرياً  التحديات،  هذه  مواجهة 
املركزي، و�ساهمت يف تعزيز احتياطات م�رشف لبنان بالعمالت االأجنبية 
وبلوغها رقمًا قيا�سيًا، اإ�سافة اىل دعم موازنات امل�سارف، وتوفري ال�سيولة 

وتطّرقت  وال��ع��ام.  اخلا�س  بقطاعيه  اللبناين  االقت�ساد  لتمويل  الالزمة 
البنوك املرا�سلة  اإجراءات  اإىل تداعيات  التي قّدمها �سالمة،  الثانية  املداخلة 
العاملية على القطاع امل�رشيف يف الدول العربية. و�سدد يف هذا ال�سياق، على 
�رشورة تطبيق املعايري الدولية واإ�سدار االأنظمة املطلوبة ملكافحة تبيي�س 
االأموال ومتويل االإرهاب يف املنطقة، الفتًا اإىل اأن هذا ما ح�سل يف لبنان، 
اإذ حر�س البنك املركزي من خالل �سل�سلة من التعاميم، على تطوير الهيكلية 
الالزمة للحفاظ على �سالمة القطاع امل�رشيف وحمايته من اأخطار ال�سمعة، 
وبالتايل تعزيز الثقة به من جانب امل�سارف املرا�سلة.  وراأى �رشورة تكثيف 
التعاون والتوا�سل بني امل�سارف يف املنطقة مع دوائر االمتثال لدى البنوك 
De-" املرا�سلة، ملا لذلك من دور يف احلد من �سيا�سات تقلي�س االأخطار 

Risking، وحماية النظام املايل وامل�رشيف يف دولنا العربية" .
 وت�سمن جدول اأعمال هذه الدورة 15 بنداً، وقدم حمافظو م�سارف مركزية 

مداخالت حول املوا�سيع امللّحة املتعلقة بهذه البنود.
املعايري  تطبيق  اأن  �سالمة،  ريا�س  املركزي  لبنان  م�رشف  حاكم  واأك��د   
الدولية يف جمال مكافحة تبيي�س االأموال ومتويل االإرهاب اأولوية بالن�سبة 
ويعزز  اجلرائم،  هذه  من  واقت�سادنا  جمتمعنا  يحمي  االأمر  هذا  كون  اإلينا، 
اأخطار  وحتديداً  االأخطار  من  ويحميه  وامل�رشيف  امل��ايل  قطاعنا  �سالمة 
ال�سمعة، مذّكراً باأن لبنان �رشيك يف اجلهود الدولية املبذولة يف هذا املجال، 
اأعمال  يف  لبنان  م�رشف  يف  اخلا�سة  التحقيق  هيئة  م�ساركة  خالل  من 

املنظمات الدولية.

 قالت املوؤ�س�سة الليبية لال�ستثمار يف بيان انها ا�سرتدت 73 مليون 
من  دوالر  مليون  و53.8  املفل�س  براذرز"  "ليمان  بنك  من  دوالر 

"كورنهيل كابيتال".
 وهناك عدة نزاعات بني املوؤ�س�سة الليبية لال�ستثمار و�رشكات غربية، 
اال�ستثمار  بنوك  �سد  دوالر  مليار   3.3 بقيمة  مطالبات  بينها  ومن 
"غولدمان �ساك�س" و "�سو�سيتيه جرنال" تنظر اأمام حماكم يف لندن.
 ون�ساأ النزاع بني املوؤ�س�سة -ال�سندوق ال�سيادي لليبيا- و " ليمان 
براذرز " منذ انهيار البنك العمالق يف وول �سرتيت يف 2008، حيث 
ا�ستثمر ال�سندوق الليبي البالغ حجمه 67 مليار دوالر ما ال يقل عن 
200 مليون دوالر يف اأدوات من اإ�سدار البنك قبل انهياره اإبان حكم 
معمر القذايف. وبعدما اأفل�س البنك يف �سبتمرب/اأيلول 2008 حاولت 

املوؤ�س�سة ا�سرتداد اأكرب قدر ممكن من ا�ستثماراتها.
البنك جرى  اإدارة  القائمني على  اإطار عملية تلقي االأموال من   ويف 

ا�سرتداد نحو 73 مليون دوالر على اأق�ساط حل�ساب املوؤ�س�سة.
 كما ا�ستعادت املوؤ�س�سة 53.8 مليون دوالر بعد معركة مع "كورنهيل 
على  ا�ستمرت  لها،  مقرا  املتحدة  اململكة  تتخذ من  التي  كابيتال" ، 
مدار ثالث �سنوات ب�ساأن ا�ستثمارات يف �سندوق "كورنهيل نات�سورال 

ري�سور�سيز " يف برمودا.

مع تذبذب أسعاره.. كر وفر لقرارات الدول المنتجة للنفط

 اعترب اأركادي دفوركوفيت�س نائب رئي�س الوزراء الرو�سي 
اتفاق  اإىل  للنفط  املنتجة  الدول  لتو�سل  اأن هناك فر�سة 
يق�سي بتثبيت معدالت االإنتاج خالل اجتماعهم املرتقب 

يف اجلزائر.
 قال دفوركوفيت�س اإنه "من ال�سعب احلديث عن اإمكانية 
م�ساحلها  لديها  دولة  كل  الأن  كهذا،  اتفاق  اإىل  التو�سل 

اخلا�سة، لكن مع ذلك هناك فر�سة".
منتدى  هام�س  على  "اأوبك"،  منظمة  اأع�ساء  و�سيجتمع   
للطاقة،  وم�ستهلكني  منتجني  ي�سم  الذي  الدويل،  الطاقة 
28 �سبتمرب/اأيلول  اإىل   26 يف اجلزائر، خالل الفرتة من 
اجلاري. و�ستح�رش رو�سيا غري الع�سو باملنظمة االجتماع 

اأي�سا.
وتاأمل الدول املنتجة للنفط، وخا�سة ذو كلفة اال�ستخراج 
اإجماع على  اإىل  الو�سول  العالية كفنزويال واجلزائر، يف 
فائ�س  اأوىل المت�سا�س  االإنتاج كخطوة  تثبيت معدالت 
م�ستوى  االأ�سعار فوق  ا�ستقرار  اأجل  النفط من  ال�سوق من 

50 دوالرا للربميل الواحد.
 من جهتها، اأعربت اجلزائر، الع�سو يف منظمة "اأوبك"، عن 
تفاوؤلها بنجاح االجتماع، موؤكدة اأن هذا االجتماع يجب 

اأن ي�سل اإىل "حل اإيجابي" ال�ستقرار ال�سوق.
 وزير الطاقة اجلزائري، نور الدين بوطرفة قال "لن نخرج 

يف االأخري لنقول اإن اجتماع اجلزائر كان فا�سال".
للنفط من خارج منظمة  املنتجة  بالدول  يتعلق   روفيما 
مو�سكو  اأن  بوطرفة  اأكد  رو�سيا،  مقدمتها  ويف  "اأوبك"، 
"موافقة" على امل�ساركة يف اتفاق ي�سمن ا�ستقرار ال�سوق، 

يف  الرغبة  بخ�سو�س  اإرادت��ه��ا  عن  علنا  ك�سفت  واأنها 
ا�ستقرار ال�سوق.

 وقد هبطت اأ�سعار النفط هذا العام اإىل ما بني 30 و50 
دوالرا   115 اإىل  و�سلت  بعدما  الواحد،  للربميل  دوالرا 

للربميل يف يونيو/حزيران 2014.
وتزايد  النفط  اأ�سعار  تدين  من  املعاناة  ا�ستداد  مع  ولكن 
ال�سغوط على امليزانية ال�سعودية، ملحت الريا�س، وكذلك 
طهران، اإىل ا�ستعدادهما الإبداء املزيد من املرونة من اأجل 

دعم االأ�سعار.
عر�ست  ال�سعودية  اإن  النفط  اأ�سواق  يف  م�سادر  وقالت   
اإيران  مناف�ستها  وافقت  اإذا  النفط  من  اإنتاجها  تخفي�س 
العام، ما يعد حتوال جذريا يف  اإنتاجها هذا  تثبيت  على 
موقف اململكة التي رف�ست �سابقا خف�س االإنتاج منفردة 

لدعم االأ�سعار واآثرت الدفاع عن احل�سة ال�سوقية.

اإذا  النفط  من  اإنتاجها  تقلي�س  ال�سعودية  عر�ست  فيما   
وافقت مناف�ستها اإيران على تثبيت اإنتاجها هذا العام، ما 

ميثل حال و�سطا 
اجلمعة  "رويرتز"،  لوكالة  مطلعة  م�سادر  ثالثة  وقالت 
املا�سية، اإن هذا العر�س ال�سعودي، مل يتم قبوله اأو رف�سه 

من قبل طهران بعد.
خلف�س  م�ستعدة  الريا�س  اأن  اإىل  امل�سادر  واأ���س��ارت   
اإيران  العام مقابل تثبيت  اأدنى م�ستوى هذا  اإىل  اإنتاجها 
الإنتاجها عند امل�ستوى احلايل البالغ 3.6 مليون برميل 

يوميا.
 وارتفع اإنتاج الريا�س منذ يونيو/حزيران ب�سبب الطلب 
يوليو/متوز،  يف  قيا�سي  م�ستوى  اإىل  لي�سل  ال�سيف  يف 
اإىل  ينخف�س  اأن  قبل  يوميا،  برميل  مليون   10.67 عند 

اأغ�سط�س/اآب. 10.63 مليون برميل يوميا يف 

مايو/اأيار،  حتى  الثاين  يناير/كانون  من  الفرتة  ويف   
اأنتجت ال�سعودية نحو 10.2 مليون برميل يوميا.

احللفاء  ي�سارك  اأن  املتوقع  من  اإن  امل�سادر  وقالت   
اخلليجيون للمملكة مبنظمة "اأوبك"، وهم االإمارات وقطر 
والكويت يف اأي خف�س لالإنتاج اإذا مت التو�سل اإىل اتفاق، 
"اأوبك" �ستتحمل  اأكرب منتج يف  ال�سعودية  اأن  اإىل  م�سرية 

اخلف�س االأكرب.
 ويعد هذا العر�س حتوال يف موقف الريا�س، التي قادت 
�سيا�سة "اأوبك" احلالية يف العام 2014، من خالل رف�س 
الدفاع  واآث��رت  االأ�سعار،  لدعم  منفردة  االإنتاج  خف�س 
خ�سو�سا  املناف�سني  مواجهة  يف  ال�سوقية  احل�سة  عن 

اأ�سحاب التكلفة املرتفعة.
من جانبه قال فالح العامري، مندوب العراق لدى اأوبك، 
اخلام  ملنتجي  اأف�سل  باتت  النفط  �سوق  ظروف  اإن  اأم�س 

من داخل املنظمة ومن خارجها للتو�سل اإىل اتفاق لدعم 
ال�سوق عندما يلتقون يف اجلزائر االأ�سبوع املقبل.

خمتلفا  �سيكون  االجتماع  اأن  يعتقد  انه  العامري  وقال   
املنتجني  ي�ساعد  مبا  حت�سنت  الظروف  الأن  امل��رة  هذه 
ب�ساأن  �سوؤال  على  ردا  وذل��ك  اتفاق،  اإىل  التو�سل  على 
وخالل  النفط.  اإنتاج  بخ�سو�س  التفاق  الو�سول  اآف��اق 
قال  الفجرية  يف  الطاقة  الأ�سواق  انتليجن�س  غلف  منتدى 
العامري ان بع�س منتجي النفط متكنوا من الو�سول اإىل 
ح�سة �سوقية اأف�سل مقارنة مع وقت �سابق من العام، واأن 
اإنتاج اإيران بات اأعلى من ذي قبل بعد رفع العقوبات عن 

طهران، مما يجعل الوقت منا�سبا للو�سول اإىل اتفاق.
 وكان وزير الطاقة االإماراتي، �سهيل بن حممد املزروعي، 
قد قال اأم�س االأول ان االجتماع املتوقع يف اجلزائر يهدف 

اإىل اإجراء م�ساورات ولي�س اتخاذ قرارات.

فيينا – متابعة

موعد تنفيذ الطالق بين بريطانيا وأوروبا 
ما زال محاطا بالغموض

 بعد ثالثة ا�سهر من ا�ستفتاء اخلروج من االحتاد االأوروبي "بريك�ِست"، 
تنفيذ  وموعد  منق�سمة  بريطانية  حكومة  نوايا  يلف  الغمو�س  يزال  ال 

طالق اململكة واالحتاد، رغم توايل الت�رشيحات من امل�سوؤولني.
من  اخلروج  مفاو�سات  لبداية  موعد  باعالن  جازف  من  اآخر  وكان   
"بداية  اعلن  الذي  االأوروبي وزير اخلارجية بوري�س جون�سون  االحتاد 
ت�رشيحات  خالل  وقال  اخل��روج.   اإج��راءات  لتفعيل  موعدا   "2017
بهدف  االأوروب��ي��ني  و�رشكائنا  اأ�سدقائنا  مع  نبحث  "اإننا  �سحفية 
بداية  ل�سبونة(  معاهدة  )من   50 البند  تت�سمن  التي  الر�سالة  توجيه 

العام املقبل". لكن �رشيعا ما جاء رد فعل من املتحدث با�سم 
"ان موقف احلكومة مل  رئي�سة احلكومة ترييزا ماي مكررا 

يتغري، لن نفعل البند 50 قبل نهاية 2016 و�سن�ستغل هذا 
الوقت للتح�سري للمفاو�سات".

احلكومة الربيطانية منق�سمة بني ان�سار خروج "قا�س"، 
يريدون ان يتم �رشيعا من االحتاد االأوروبي وال�سوق 

من  واحلد  احلدود  على  ال�سيطرة  ال�ستعادة  املوحدة 
معينة  درجة  "ناعم" مع  خروج  وان�سار  الهجرة، 

من  واخ��رى  امل�سرتكة  ال�سوق  اإىل  الو�سول  من 
ال�سيطرة على الهجرة.

�سوتوا  الربيطانيني  اأن  اإىل  اال�سارة  جتدر   
من  اخل��روج  على  حزيران/يونيو   23 يف 

االأوروبي بناء على رغبة يف احلد  االحتاد 
اليها  ينظر  ما  كثريا  التي  الهجرة،  من 

يف  وذل��ك  للهوية،  تهديدا  باعتبارها 
اأوج اأزمة التحذير من الهجرة وت�ساعد 

التيارات ال�سعبوية يف اأوروبا.
االأوروب��ي  االحت��اد  م�سوؤولو  ر  ُيَذكِّ  

الو�سول  ب��ان  منا�سبة  ك��ل  يف 
ميكن  ال  امل�سرتكة  ال�سوق  اإىل 

االفراد،  تنقل  حرية  عن  ف�سله 
و�سع  اإمكان  بذلك  راف�سني 

مواطني  هجرة  على  قيود 
دول االحتاد االأوروبي اإىل 

بريطانيا.
 وب����ني اب����رز ان�����س��ار 

اخل�������روج ال��ق��ا���س��ي 
االحتاد  من  ال�رشيع 

االأوروب�������ي وزي���ر 
اخل�����ارج�����ي�����ة 

ب������وري�������������س 
ج���ون�������س���ون، 

ال�����ذي ك��ان 
م���ن ق���ادة 

ح����م����ل����ة 
اخل���روج 

م��������ن 

االحتاد يف اال�ستفتاء.
اإىل  تهدف  التي  بريطانيا"  "تغيري  �سغط  جمموعة  جون�سون  ويدعم   
جون�سون  و�سجل  االحت��اد،  من  اخل��روج  اجت��اه  يف  م��اي  ترييزا  دف��ع 
ان  يجب  االحت��اد  من  اخل��روج  ان  فيها  يوؤكد  ر�سالة  املجموعة  لهذه 
ومالها  وحدودها  "قوانينها  على  ال�سيطرة  ا�ستعادة  لربيطانيا  يعني 
املكلف ملف  الوزير  ديفي�س،  ديفيد  زميله  وجتارتها".  وهو ميثل مع 
الثالثي  فوك�س،  ليام  الدولية  التجارة  ووزي��ر  االحت��اد،  من  اخل��روج 
يف  �سعوبة  ماي  ترييزا  وجتد  احلكومة  يف  املوقف  هذا  عن  املدافع 
ال�سيطرة على جموحهم.  وانتقد ليام فوك�س رجال االعمال الربيطانيني 
"الك�ساىل" الذين يف�سلون ممار�سة ريا�سة الغولف على ال�سعي النتزاع 

عقود ت�سبح اكرث �سهولة بف�سل اخلروج من االحتاد االوروبي.

لندن – متابعة

بروتسالفا – متابعة

واشنطن – متابعة

موسكو – متابعة

الرباط – متابعة
طرابلس – متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


