
رغم اخلالفات بني بكني وواشنطن حول هونغ 
ك��ون��غ، وت��زاي��د الشكوك ح��ول جاذبيتها خالل 
الفترة املقبلة مع فقدانها للمزايا التي تقدمها لها 
الواليات املتحدة، تشهد بورصتها حاليا أحد أكبر 
الطروحات الذي من املتوقع أن تبلغ قيمته 2.8 

مليار دوالر.
وتسعى شركة نت إيز )NetEase( إلى إطالق 
الطرح الثاني ألسهمها في بورصة هونغ كونغ، 
والتي تستهدف من خالله جمع 2.8 مليار دوالر، 

وفقا للسعر األعلى للنطاق السعري االسترشادي.
وسيعد ه��ذا هو أكبر عملية بيع لألسهم في 
بورصة هونغ كونغ، واألول منذ أن قامت شركة 
علي بابا القابضة بطرح أسهم إضافية في نوفمبر 

املاضي بقيمة بلغت 13 مليار دوالر.
ومنذ ب��داي��ة ال��ع��ام، بلغت قيمة الطروحات 
األولية في البورصة 3.47 مليار دوالر، ولتصبح 
بلك في املرتبة الثالثة بعد بورصتي نيويورك 

والصني.

ص��ع��دت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط اخل���ام ألعلى 
مستوى في ثالثة شهور، مدفوعة بعودة 
التعافي التدريجية لالقتصاد العاملي، 
وزي��ادة الطلب على اخل��ام وتراجع حجم 

املخزونات.
كذلك، تلقت أسعار النفط دعما مع قرب 
عقد املؤمتر ال� 179 ملنظمة البلدان املصدرة 

للبترول )أوبك( في 9 من الشهر اجلاري، 
يتخلله اجتماع لتحالف )أوبك+(.

صعدت العقود اآلج��ل��ة خل��ام القياس 
العاملي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب 
بنسبة 1.17 باملئة أو 48 سنتا إلى 38.81 

دوالرا للبرميل.
ك��ذل��ك، صعدت العقود اآلج��ل��ة للخام 

األمريكي غ��رب تكساس الوسيط تسليم 
يوليو/ متوز، بنسبة 1.02 باملئة أو 35 

سنتا إلى 35.79 دوالرا للبرميل.
وب��دأ حتالف )أوب��ك+( بخفض اإلنتاج 
مبقدار 9.7 ماليني برميل يوميا اعتبارا من 
مايو/ أي��ار املاضي ومل��دة شهرين، يتبعه 
تقليص خفض اإلنتاج إلى 8 ماليني برميل 

يوميا يبدأ مطلع يوليو حتى نهاية 2020.
وينفذ التحالف تقليصا ثانيا على خفض 
اإلنتاج إلى 6 ماليني برميل، يبدأ تنفيذه 

مطلع 2021 حتى نهاية أبريل 2022.
ووج��دت األسعار دعما بعد أنباء بأن 
منظمة البلدان املصدرة للبترول ومنتجني 
رئيسيني آخرين بقيادة روسيا، يشكلون 
املجموعة املعروفة باسم أوبك+، يقتربون 
م��ن ح��ل وس��ط ب��ش��أن مت��دي��د تخفيضات 
إنتاج النفط ويناقشون متديد القيود لفترة 

تستمر من شهر إلى شهرين.
واقترحت اجل��زائ��ر، الرئيس احلالي 
ألوب��ك، أن تعقد مجموعة أوب��ك+ اجتماعا 
في الرابع من يونيو بدال من املوعد املزمع 

في التاسع والعاشر من يونيو.
وقال متعاملون نقال عن تقرير لشركة 
جينسكيب ملعلومات الطاقة إن مخزونات 
اخلام في مركز التسليم في كاشينغ بوالية 
أوك��اله��وم��ا األميركية هبطت إل��ى 54.3 
مليون برميل ف��ي األس��ب��وع املنتهي في 

التاسع والعشرين من مايو.
لكن املستثمرين عمدوا إلى توخي املزيد 
من احلذر بعد أن حذرت الصني من االنتقام 
من حتركات أميركية بشأن هونغ كونغ. 
وتتعرض العقود اآلجلة للنفط لضغوط 
أيضا من مخاوف اقتصادية وتساؤالت 

بشأن تعافي الطلب على الوقود.
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ُينتظر أن يدفع نظام الرعاية الصحية التركي، 
مقومات االقتصاد التركي إل��ى التعافي السريع 
بوتيرة أكبر من دول أخ��رى، في وق��ت ب��دأت فيه 
العديد من اقتصادات العالم عودة تدريجية لعجلة 
اإلنتاج، بحسب سوما شاكاربارتي، رئيس البنك 

األوروبي لإلنشاء والتعمير.
ولفت التفوق التركي في مجال الرعاية الصحية، 
مسؤولي الصناعة املصرفية واملالية العاملية، لألثر 
الواضح لقطاع الصحة في سرعة استعادة النشاط 

االقتصادي واملالي العاملي.
وكان سوما شاكاربارتي، رئيس البنك األوروبي 
لإلنشاء والتعمير، من الذين لفتهم النموذج التركي 
في إدارة الوباء، أشار الى أن أنقرة ستحقق منوا 

اقتصاديا قويا بعد انقشاع وباء كورونا.
قال شاكاربارتي، »أتوقع أن حتقق تركيا منوا 
اقتصاديا قويا بعد االنتصار على فيروس كورونا 
املستجد«. وأعرب عن إعجابه بالنظام الصحي في 
تركيا وسرعة االستجابة التي حققها خالل عملية 

مكافحة فيروس كورونا.
»لدى تركيا استثمارات قوية للغاية في قطاع 
املستشفيات.. لقد قمنا سابقا بتمويل ع��دد من 
املستشفيات في مدن تركية مثل بورصة وإالزيغ 
وأض��ن��ة«. وأع���رب ع��ن ثقته ب��أن تركيا ستحقق 
حتسنا اقتصاديا على خلفية زيادة الثقة بالقطاع 
الصحي فيها، الذي أظهر أداًء وإدارًة جيدين خالل 

أزمة كورونا.

استثمارات تركيا
»شاكاربارتي« أشار إلى أن تركيا لديها أعلى 
نسبة من محفظة البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير 
االستثمارية، وتبعا لذلك فإن البنك لديه التزامات 

قوية جتاهها.
وقال: »خالل السنوات املاضية استثمرنا أكثر 
من 12 مليار يورو )13.2 مليار دوالر( في أكثر 
من 300 مشروع في تركيا، والعام املاضي وحده، 
استثمرنا حوالي مليار يورو )1.1 مليار دوالر( في 

35 مشروعا«.
وتوقع أن يتجاوز حجم استثمارات البنك هذا 

العام في تركيا املليار يورو، ليكون بذلك أعلى من 
السنوات السابقة، مشيرا إلى أن قيمة االستثمارات 
بلغت منذ بداية السنة وحتى اآلن 415 مليون يورو 

)457 مليون دوالر(.
»البنك األوروب��ي لإلنشاء والتعمير سيواصل 
االستثمار في تركيا، التي أظهرت مؤشرات قوية 
على التعافي من خالل احملاربة اجلادة والناجعة 
لفيروس كورونا«. ونوه إلى أنه ينظر بإيجابية 
لالستثمارات التي يحققها البنك في تركيا، رغم 
األض���رار التي تعرض لها قطاع السياحة جراء 

تفشي فيروس كورونا حول العالم.

قطاع الصناعة
وق���ال ش��اك��ارب��ارت��ي إن ق��ط��اع الصناعة في 
تركيا أثبت ج��دارة متميزة، حيث متكن من توفير 
معدات احلماية الشخصية واملواد املعقمة في فترة 
زمنية قياسية، ولعب دورا مهما في توفير معدات 
صحية أخرى. وتابع: »أود قبل كل شيء أن أعرب 
عن إعجابي بقطاع الصناعة في تركيا، وكيفية 
االستجابة السريعة التي أظهرها للتطورات، 

وخاصة قطاع الصناعات النسيجية«.
»تركيا تنتج امل��الي��ني م��ن األقنعة وامل��الب��س 
العازلة كل أس��ب��وع.. لقد متكنت بفضل قدراتها 
الصناعية من توفير االحتياجات احمللية واملساهمة 

بسد االحتياجات العاملية من تلك املواد«.
كما أشاد شاكاربارتي بعدة شركات تركية مثل 
 Ford( »و«فورد أوتوسان )Arçelik( »أرجليك«
Otosan(، و«ت��وف��اش« )Tofaş(، واخلطوات 
السريعة التي اتخذتها هذه الشركات من أجل انتاج 
أجهزة التنفس االصطناعي، والكمامات ومنتجات 

الوقاية األخرى.
وأعرب عن شعوره بالفخر ألن الشركات التركية 
سابقة الذكر، تعتبر من بني الشركاء الرئيسيني 
للبنك األوروب��ي لإلنشاء والتعمير. وأش��ار أيًضا 
إلى أن البنك أعلن مؤخًرا، عن حزمة متويل بقيمة 
21 مليار يورو، من املقرر توفيرها بحلول نهاية 
العام املقبل، الستخدامها في البلدان التي تعمل على 

مكافحة كورونا.

نظام الرعاية الصحية سيدفع مقومات االقتصاد إلى التعافي السريع

رئيس بنك أوروبي: تركيا حتقق 
منوًا اقتصاديًا قويًا بعد كورونا

179 ملنظمة أوبك األسبوع املقبل قرب عقد املؤمتر الـ 

التعافي عودة  مع  شهور  ثالثة  في  مستوى  ألعلى  النفط  أسعار 

ي��ب��دأ ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��ص��ي��ن��ي ه��ذا 
األسبوع شراء قروض مصرفية أعطتها 
بنوك محلية لشركات صغيرة، وذلك في 
محاولة لتحفيز البنوك على إق��راض ما 
يصل إلى تريليون يوان )140.18 مليار 
دوالر( إلى شركات صغيرة في ظل جائحة 

فيروس كورونا.
وقال بنك الشعب الصيني على موقعه 
اإللكتروني إنه سيستخدم حصة إعادة 
إق��راض خاصة بقيمة 400 مليار يوان 
لشراء القروض، على أساس فصلي، من 
البنوك املؤهلة لذلك مثل البنوك التجارية 
في امل��دن والبنوك التجارية في املناطق 
الريفية والتعاونيات الريفية وبنوك 

القطاع اخلاصة.
وأض���اف أن ال��ب��ن��وك امل��ؤه��ل��ة حتتاج 
إلعادة شراء القروض بعد عام ولن يتحمل 
بنك الشعب الصيني مخاطر االئتمان إذا 

صارت القروض رديئة.
وي��ت��وق��ع البنك امل��رك��زي أن تساعد 
اخلطوة في التحفيز على قروض مصرفية 
جديدة للشركات الصغيرة بقيمة تريليون 

يوان تقريبا.
وقال وين بني اخلبير االقتصادي البارز 
ببنك مينشينغ في بكني »ستساعد هذه 
اخلطوة في تعزيز قدرة البنوك الصغيرة 
على دعم االقتصاد احلقيقي، وخصوصا 
الشركات الصغيرة. وأض��اف: »يساعد 
ه��ذا أيضا البنوك الصغيرة على خفض 
أسعار الفائدة على القروض للشركات 

الصغيرة«.
وفي بيان منفصل، طلب بنك الشعب 
الصيني من البنوك حتويل تركيز أنشطتها 
من إق��راض الشركات العقارية وأدوات 
التمويل احلكومية احمللية التي متول 
مشروعات البنية التحتية إلى الشركات 

الصغيرة.

الصغيرة الشركات  متويل  لتحفيز  البنوك  قروض  تشتري  الصني 

رغم اخلالف مع أميركا

بورصة هونغ كونغ تستقبل 
2.8 مليار دوالر طرحًا بـ 
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17 باملئة توقعات بانخفاض صادرات روسيا عبر خطوط األنابيب 

الكرملني: بوتني وترمب ناقشا أهمية اتفاق أوبك+ الستقرار النفط
قال الكرملني إن الرئيس األميركي دونالد ترمب أبلغ 
نظيره الروسي فالدميير بوتني، خالل اتصال هاتفي ، 
بخطته لعقد قمة موسعة ملجموعة السبع في وقت الحق 

هذا العام.
وناقش الزعيمان أيضا اتفاق مجموعة أوبك+ بشأن 
تخفيضات إنتاج النفط وكيف أنه يؤدي إلى استقرار 

األسعار في أسواق اخلام.
إلى ذلك، قال مصدران في أوب��ك+، إن أوبك وروسيا 
تقتربان من حل وسط بخصوص أجل متديد تخفيضات 
إنتاج النفط القائمة حاليا وإنهما تبحثان مقترحا لتمديد 

تقليصات املعروض لشهر أو شهرين.
من جهة أخرى، أبلغت مصادر مطلعة على البيانات 
أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 
9.39 مليون برميل يوميا في مايو أيار مع دخول اتفاق 

عاملي لتقليص اإلنتاج حيز التنفيذ.
وكان اإلنتاج 11.35 مليون برميل يوميا في أبريل 
و9.42 مليون برميل يوميا بني األول والتاسع عشر من 
مايو أيار. ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى اآلن على 
طلب من رويترز للتعقيب. وخفضت روسيا اإلنتاج في 
إطار اتفاق عاملي أُبرم في أبريل نيسان وبدأ سريانه من 

أول مايو أيار.
إلى ذلك، كانت مصادر مطلعة قد أكدت أمس أن دول 
حتالف »أوب��ك+« تقترب من اتخاذ ق��رار بتبكير موعد 
اجتماع التحالف املقبل عدة أيام، الذي سيحدد احلاجة 

إلى خطوات أخرى ضرورية لتحقيق استقرار السوق.

سيتيح ذلك للتحالف وحلفائه فرصة أكبر للمناورة 
لتغيير ح��دود اإلن��ت��اج احلالية. وك��ان قد مت التوصل 
إلى االتفاق املعمول به حالياً في )أبريل( في ظل انهيار 

الطلب على النفط وسط جائحة كورونا.
على اجلانب األخر، تتوقع شركة ترانسنفت الروسية 
انخفاض صادرات النفط عبر خطوط األنابيب بنسبة 17 
باملئة في يونيو على أساس شهري إلى 13.7 مليون طن.

وقالت الشركة، التي حتتكر خطوط األنابيب، إن 
صادرات النفط عبر منظومتها انخفضت 12 باملئةعلى 

أساس سنوي إلى 16.5 مليون طن في مايو أيار.
وأف��ادت ترانسنفت أن ص��ادرات روسيا النفطية إلى 
الصني عبر خط أنابيب متفرع من خط غرب سيبيريا 
احمليط الهادي وإلى قازاخستان قد تزيد 27 باملئة على 

أساس شهري في يونيو.
في حني من املتوقع انخفاض إجمالي إم��دادات نفط 
روسيا عبر خطوط األنابيب إلى 32.55 مليون طن في 
يونيو هذا العام نزوال من 38.05 مليون طن في يونيو 

حزيران 2019.

كونغ.. هونغ  لتشريع  انتقادات  بعد 
أميركية زراعية  منتجات  استيراد  إيقاف 

ق��ال مسؤولون صينيون ين إنهم 
أص��دروا تعليمات للشركات الزراعية 
الكبرى التي تديرها الدولة، بإيقاف 
م��ش��ت��ري��ات ب��ع��ض ال��س��ل��ع ال��زراع��ي��ة 
األمريكية مبا في ذل��ك ف��ول الصويا. 
يأتي ذل��ك، بينما تقّيم بكني التصعيد 
املستمر للتوترات مع الواليات املتحدة، 
بشأن هونغ ك��ون��غ، وف��ق م��ا أوردت��ه 

الوكالة نقال عن مسؤولني مطلعني.
وعلى ه��ذة اخللفية علقت شركات 
صينية، ع��ددا غير محدد م��ن طلبات 
شراء حلوم اخلنزير األمريكية. التوقف 

عن االستيراد، يعد أحدث إش��ارة على 
أن الصفقة التجارية التي مت حتقيقها 
بشق األنفس في املرحلة األول��ى بني 
أكبر اقتصادين ف��ي العالم معرضة 

للخطر.
وفي يناير املاضي، وقعت الواليات 
املتحدة والصني على املرحلة األولى من 
االتفاق التجاري، يعلق البلدان مبوجبه 
ف��رض رس��وم ج��دي��دة وخفض أخ��رى 
على وارداتهما السلعية. واجلمعة، 
انتقد الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
بشدة، الصني، بعد أن حتركت األخيرة 

لفرض تشريع جديد لألمن القومي 
مثير للجدل على هونغ كونغ.

ويقول منتقدون إن التشريع سيتخذ 
إجراءات صارمة ضد املعارضة، تقوض 
مبدأ »دولة واحدة ونظامان« الذي أبقى 
هونغ كونغ مستقلة عن البر الرئيسي 

منذ تسليم البريطانيني لها عام 1997.
ودخل البلدان منذ يونيو 2018، في 
توترات جتارية تضمنت فرض رسوم 
وزيادة أخرى، أدت إلى تسجيل خسائر 
ح��ادة لشركات البلدين، قبل التوصل 

التفاق في يناير الفائت.

قال رئيس ال��وزراء الكندي 
جاستني ت���رودو االث��ن��ني إن 
كندا ال تؤيد عودة روسيا إلى 
مجموعة الدول السبع الكبرى 
مثلما اقترح الرئيس األميركي 
دون���ال���د ت���رام���ب ف���ي مطلع 
األسبوع، ألن موسكو تواصل 

انتهاك القانون الدولي.
وقال ترودو خالل مؤمتره 
الصحفي ال��ي��وم��ي »روس��ي��ا 
جرى استبعادها من مجموعة 
السبع بعد أن غزت القرم قبل 
عدد من األع��وام، واستمرارها 
في عدم احترام وخرق القواعد 
واألع��راف الدولية هو السبب 
في أنها باقية خارج مجموعة 
ال��س��ب��ع، وه��ي ستستمر في 

البقاء خارج املجموعة«.
وق���ال ت��رام��ب ال��س��ب��ت إن��ه 
سيرجئ قمة ملجموعة السبع 
كان يأمل في عقدها هذا الشهر 
إلى سبتمبر أيلول على األقل، 
وس��ي��وس��ع ق��ائ��م��ة امل��دع��وي��ن 
لتشمل أس��ت��رال��ي��ا وروس��ي��ا 
وكوريا اجلنوبية والهند. وقال 
أيضا إن مجموعة السبع، التي 
تضم االقتصادات األكثر تقدما 
في العالم، في شكلها احلالي 
هي »مجموعة عتيقة للغاية 

من الدول«.
وعندما سئل عما إذا كان 
سيحضر قمة مجموعة السبع 
ف��ي ح��ال��ة ح��ض��ور ال��رئ��ي��س 

ال��روس��ي فالدميير بوتني، لم 
يجب ت���رودو، مكتفيا بالقول 
إن��ه ال ت��زال هناك حاجة إلى 
»م���ن���اق���ش���ات ك���ث���ي���رة« قبل 
االج��ت��م��اع. لكنه أض���اف أن 
مجموعة العشرين، التي تضم 
روسيا، هي منتدى يضم دوال 
»ال جتمعنا معهم بالضرورة 
عالقات جيدة«. وق��ال ترودو 
»دائما ما تكون مجموعة السبع 
مكانا للنقاشات الصريحة 
مع احللفاء واألص��دق��اء الذين 
يتشاركون في أشياء كثيرة 
ج��دا. ذل��ك بالتأكيد ما آم��ل في 
أن أظل أراه«. وقال الكرملني إن 
ترمب حتدث إلى بوتني اليوم 

وأبلغه بخططه لعقد اجتماع 
م��وس��ع ملجموعة السبع في 

وقت الحق هذا العام.
ك���ان���ت روس���ي���ا ق���د ج��رى 
اس��ت��ب��ع��اده��ا ف��ي 2014 من 
املجموعة التي كانت تعرف 
آنذاك مبجموعة الثماني عندما 
كان سلف ترمب، باراك أوباما، 
رئيسا للواليات املتحدة، بعدما 
ضمت موسكو منطقة القرم من 

أوكرانيا.
وال تزال روسيا تسيطر على 
املنطقة، ورفضت عدة حكومات 
ف��ي مجموعة السبع دع��وات 
سابقة من ترمب إلى إعادة ضم 

روسيا.

كندا: روسيا غير مرحب بها 
في مجموعة السبع

رئيس الوزراء الكندي

7.9 تريليون دوالر من الناجت احمللي اإلجمالي توقع خسارة 

10 سنوات الكونغرس: تداعيات كورونا على اقتصاد أميركا  ستستمر 
قال مكتب امليزانية بالكونغرس، إن 
تداعيات تفشي فيروس كورونا على 
االقتصاد األميركي قد تستمر لنحو 10 
سنوات. وارتفعت أعداد العاطلني عن 
العمل في أميركا منذ تفشي فيروس 

كورونا لتتخطى حاجز ال�40 مليونا.
وذكر أن التقديرات اجلديدة تشير 
إلى أنه خالل الفترة 2030-2020، 
ميكن أن يكون إجمالي الناجت احمللي 
اإلجمالي أقل ب� 15.7 تريليون دوالر 

من التوقعات السابقة. وهذا يعادل 
5.3 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي 
ال���ذي ستفقده ال��ب��الد خ��الل العقد 

القادم.
وت��وق��ع ح��ص��ول خ��س��ارة بقيمة 

7.9 تريليون دوالر ، تعادل 3 باملئة 
م��ن ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي خالل 
تلك الفترة. ووص��ف ما يحدث بأنه 
»انخفاض كبير« في الناجت احمللي 
اإلجمالي نتيجة لتفشي وباء كورونا.


