
واف�����ق م��ج��ل��س ال������وزراء 
الياباني، على ميزانية تكميلية 
قياسية بقيمة 36 تريليون 
ين )314 مليار دوالر( للسنة 
املالية 2021، وذل��ك لتمويل 
أحدث حزمة حوافز اقتصادية 
م��ن جانب احل��ك��وم��ة، لوضع 
االقتصاد الذي يضربه فيروس 
ك��ورون��ا على مسار انتعاش 

مستقر.
وتتضمن امليزانية اإلضافية 
األولى للسنة املالية احلالية، 
ب���دءاً م��ن شهر أب��ري��ل  املقبل، 
إصدار سندات حكومية جديدة 
بقيمة 22.1 ت��ري��ل��ي��ون ين 
)193 مليار دوالر(، بحسب ما 
أوردت��ه وكالة أنباء »كيودو« 
اليابانية... ويعني ه��ذا أنه 
س����وف ي��ت��م مت���وي���ل معظم 
امليزانية اإلضافية من خالل 
ال���دي���ون، وه���و م��ا م��ن شأنه 
أن ي��وج��ه ض��رب��ة أخ���رى إلى 

الصحة املالية لليابان.
وق�����ال رئ���ي���س ال������وزراء 
ال��ي��اب��ان��ي، ف��وم��ي��و كيشيدا، 
إن إدارت���ه تستهدف املوافقة 
على امليزانية التكميلية خالل 
جلسة استثنائية للبرملان 
الشهر املقبل. ويهدف كيشيدا، 
الذي تولى منصبه في الرابع 
من شهر أكتوبر املاضي، وقاد 
احلزب الليبرالي الدميقراطي 

إل���ى ال��ف��وز ف��ي االن��ت��خ��اب��ات 
العامة في الثالثني من الشهر 
نفسه، إل��ى ق��ي��ادة االقتصاد 
احمللي للتعافي إلى مستويات 
م��ا قبل وب��اء ك��ورون��ا، بينما 
يحاول حتقيق هدفه املتمثل في 
إعادة توزيع الثروة عن طريق 
زيادة الدعم لألسر والشركات.

من جهة أخرى، حّث كيشيدا 
الشركات التي تعافت أرباحها 
من مستويات ما قبل اجلائحة 
على رفع األجور بنسبة 3 في 
املائة أو أكثر خالل محادثاتها 
املتعلقة بالعمالة ف��ي فصل 
ال��رب��ي��ع امل��ق��ب��ل، وذل���ك بهدف 
حتقيق دورة من��و وت��وزي��ع 

الثروة.
وق����ال ف��ي اج��ت��م��اع جلنة 

»الرأسمالية اجل��دي��دة« التي 
شكلها إن احلكومة ستساعد 
ف��ي ات��خ��اذ خ��ط��وات لتشجيع 
الشركات على الكف عن السير 
في اجت��اه تقليل ال��زي��ادات في 
األج��ور وسلك اجت��اه معاكس 

لذلك.
وق�������ال: »أت����وق����ع خ���الل 
محادثات العمالة ف��ي العام 
املقبل أن ترفع الشركات التي 
تعافت أرباحها من مستويات 
م��ا بعد )ك���ورون���ا(، األج��ور 
بنسبة 3 في املائة أو أكثر لبدء 
رأسمالية ج��دي��دة«. وتابع: 
»س��ت��ب��ذل احل��ك��وم��ة قصارى 
جهدها لتهيئة امل��ن��اخ لدعم 
زي����ادات األج���ور ف��ي القطاع 

اخلاص«.

6 باملئة النفط يهبط لقاع شهرين بخسائر تالمس 

أعضاء في »أوبك بلس« يدعمون اتفاق التحالف بال قرار مسبق
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احلكومة اليابانية توافق على ميزانية 
تكميلية قياسية

في الوقت ال��ذي أستمرت فيه 
أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ب���األس���واق ف��وق 
م��س��ت��وى 82 دوالراً لبرميل 
»ب��رن��ت«، أك��د أع��ض��اء ف��ي »أوب��ك 
بلس« دعمهم إلتفاق التحالف بال 

قرار مسبق.
ونقلت وكالة أنباء »إنترفاكس« 
ع��ن وزارة اخل��ارج��ي��ة الروسية 
قولها، إن الواليات املتحدة حتاول 
إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط 
ف���ي م��س��ع��ى خل��ف��ض األس���ع���ار 

العاملية.
لكن في الوقت ذاته قالت »وكالة 
أنباء اإلم���ارات«، نقالً عن وزارة 
الطاقة ، إن اإلمارات ملتزمة التزاماً 
ك��ام��الً باتفاق »أوب���ك ب��ل��س« وال 
يوجد لديها »موقف مسبق« بشأن 
االجتماع املقبل للتكتل الذي يعقد 

في 2 ديسمبر املقبل.
وأض��اف��ت ال��وك��ال��ة، ن��ق��الً عن 
بيان ل��وزارة الطاقة، أن ال��وزارة 
»تؤكد أن أي قرارات ستتخذ بشكل 
جماعي من قبل مجموعة )أوب��ك 

بلس( في اجتماعها املقبل«.
وق��ال وزي��ر الطاقة اإلم��ارات��ي 
سهيل املزروعي، للصحافيني، إنه 
ال يرى أي منطق في توريد بالده 

مزيداً من النفط لألسواق العاملية 
في حني تشير جميع الدالئل إلى أن 
الربع األول من العام املقبل سيشهد 

فائضاً في املعروض.
بدورها، ذك��رت »وكالة األنباء 
الكويتية« الرسمية، أن وزارة 
النفط أكدت في بيان التزام الكويت 
الكامل باتفاق حتالف »أوبك بلس«، 
ونفت وجود أي موقف مسبق بشأن 

االجتماع املقبل للتحالف.
ك��م��ا ن��ق��ل��ت »وك���ال���ة األن��ب��اء 
العراقية« الرسمية عن متحدث 
باسم وزارة النفط العراقية قوله، 
إن ال��ع��راق ي��دع��م خطة »أوب���ك« 
احلالية لزيادة اإلنتاج مبقدار 400 
ألف برميل يومياً بصفة شهرية، 
مضيفاً أن الرؤية لسوق النفط غير 
واضحة بسبب اإلرباك املوجود في 

األسواق العاملية.
وأوض���ح أن ب��رن��ام��ج حتالف 
»أوبك بلَس« أدى إلى »امتصاص 
الفائض النفطي وحتسني أسعار 
ال��ن��ف��ط ف��ي األس����واق ال��ع��امل��ي��ة«. 
واس��ت��ط��رد ب��ال��ق��ول إن منظمة 
»أوبك« »ال تريد أن تخسر النجاح 
الذي حققته بضخ مزيد من النفط؛ 
ألن األسواق النفطية ال تزال هشة، 

ومي��ك��ن ألي ك��م��ي��ات إض��اف��ي��ة أن 
تؤدي إلى انهيار في األسعار«.

ونزلت أسعار النفط بأكثر من 
خمسة ف��ي امل��ائ��ة، مسجلة أدن��ى 
م��س��ت��وى ف���ي ش��ه��ري��ن، ب��ع��دم��ا 
أث��ار اكتشاف ساللة ج��دي��دة من 
فيروس كورونا قلق املستثمرين، 
وعزز املخاوف من تضخم فائض 
املعروض العاملي في الربع األول 

من العام املقبل.
وان��خ��ف��ض النفط م��ع أس��واق 
األسهم العاملية بفعل مخاوف من 
أن ت��ؤدي الساللة اجلديدة، التي 
قالت بريطانيا إن العلماء يعدونها 
أه���م س��الل��ة مكتشفة ح��ت��ى اآلن 
م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا، إل��ى فرض 
قيود على السفر، وتقوض النمو 

االقتصادي، والطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 10.35 بتوقيت 
غرينتش، ن��زل خ��ام برنت 4.68 
دوالر مبا يعادل 5.6 في املائة إلى 
77.54 دوالر للبرميل. وانخفض 
خام غرب تكساس الوسيط 5.20 
دوالر أو 6.6 في املائة إلى 73.19 
دوالر للبرميل، بعد عطلة عيد 
الشكر في الواليات املتحدة أول من 

أمس اخلميس.

أعلنت هيئة إدارة قطاع البترول 
اللبنانية عبر موقعها اإللكتروني 
أن لبنان أع���اد، إط���الق اجلولة 
الثانية من تراخيص التنقيب عن 
النفط والغاز في ثماني مناطق 
بحرية، وحدد 15 يونيو  2022 

موعداً نهائياً لتقدمي العروض.
وص��درت املوافقة على اجلولة 
في البداية في أبريل  2019 في 
منطقتني فقط، لكنها أُجلت عدة 
مرات، مبا في ذلك في العام املاضي 
بسبب جائحة »كوفيد - 19«، 
وفق ما ذكرته وكالة »رويترز« 
لألنباء. كان كونسورتيوم يضم 
»ت���وت���ال« الفرنسية و»إي��ن��ي« 
اإليطالية و»نوفاتك« الروسية 
ق��د أك��م��ل ال��ع��ام امل��اض��ي أع��م��ال 
احلفر االستكشافية في املنطقة 4 
البحرية قبالة سواحل بيروت، 

وق���ال إن��ه ل��م يعثر على كميات 
ذات ج���دوى جت��اري��ة. وبسبب 
اخلالف على احلدود البحرية بني 
لبنان وإس��رائ��ي��ل، أُرج���ئ احلفر 
ف��ي املنطقة 9 اجل��ن��وب��ي��ة التي 
حصل الكونسورتيوم نفسه على 

رخصتها أيضاً.
وق��ال زعماء لبنان إن العثور 
ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة م��ن النفط 
وال��غ��از ق��د يساعد ال��دول��ة على 
اخلروج من أسوأ أزمة اقتصادية 
منذ احل��رب األهلية التي دارت 
بني عامي 1975 و1990. وتقول 
األمم املتحدة إن ثمانية من بني 
ك��ل ع��ش��رة أش��خ��اص ف��ي لبنان 
يعيشون ح��ال��ي��اً ف��ي ف��ق��ر. غير 
أن خ��ب��راء نبهوا إل��ى أن حتقيق 
ع��ائ��دات م��ن القطاع سيستغرق 

سنوات طويلة.

لبنان يطلق اجلولة الثانية من تراخيص التنقيب البحري
مب��ن��اس��ب��ة ت��ن��ظ��ي��م ال����دورة 
األول��ى للتظاهرة االقتصادية 
التونسية – الليبية في تونس 
حتت شعار »ُصنع في ليبيا«، 
وّقعت تونس وليبيا مجموعة 
من االتفاقات بهدف دعم وتطوير 
التعاون الثنائي املشترك في 
مجال التكوين املهني والتشغيل، 
وه��و ما يفتح املجال للكفاءات 
التونسية للتوجه إل��ى سوق 

الشغل الليبية.
ومت توقيع مذكرة تفاهم بني 
البلدين بحضور علي العابد 
الرضا، وزي��ر العمل والتأهيل 
ب��ح��ك��وم��ة ال���وح���دة الوطنية 
الليبية، ونصر الدين النصيبي 
وزير التشغيل والتكوين املهني 
التونسي، وحت��دد هذه املذكرة 
مجموعة اإلج��راءات القانونية 
وال��ع��م��ل��ي��ة لتنظيم عمليات 
ال��دخ��ول واإلق��ام��ة ف��ي ليبيا، 
وتفعيل ال��رب��ط اإلل��ك��ت��رون��ي 
بني البلدين من خالل استغالل 
منّصة »واف���د« لتسهيل عملية 
توظيف ال��ك��ف��اءات وامل��ه��ارات 
التونسية لتلبية حاجيات سوق 
الشغل الليبية ضمن برنامج 

إعادة اإلعمار.
ومت االت���ف���اق ب��ني البلدين 

على االنطالق الفوري في تنفيذ 
ب��رام��ج ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك��ة، 
وتخّطي تأخير تنفيذ مذكرات 
الشراكة والتعاون املبرمة سابقاً 
بني البلدين، والتفعيل الفوري 
ملخرجات أشغال اللجنة الفنية 
املشتركة التونسية الليبية في 
مجال التكوين والتدريب املهني 
والتشغيل احملّدثة بتاريخ 18 

يوليو  عام 2019.
وطلبت السلطات التونسية 
م���ن اجل���ان���ب ال��ل��ي��ب��ي حت��دي��د 
حاجياته من الكفاءات واملهارات 
التونسية في مختلف القطاعات 

االقتصادية واالختصاصات، 
حتى يتمكن اجلانب التونسي 
م��ن تلبية ه��ذه احل��اج��ي��ات من 
الباحثني عن شغل والراغبني في 

التشغيل.
ُي��ذك��ر أن ت��ون��س احتضنت 
من 23 إلى 27 نوفمبر احلالي 
ال������دورة األول�����ى ل��ل��ت��ظ��اه��رة 
االقتصادية التونسية - الليبية، 
ال��ت��ي أش���رف���ت ع��ل��ي��ه��ا وزارة 
التجارة التونسية، حتت شعار 
»صنع في ليبيا«، من أجل دعم 
الشراكة الليبية – التونسية. 
وشهدت ه��ذه ال���دورة مشاركة 
150 مؤسسة ليبية في فعاليات 
معرض هو األول من نوعه، وهو 
مخصص للمنتجات الليبية، 
إضافة إل��ى تنظيم ل��ق��اءات بني 
فاعلني اقتصاديني تونسيني 
وليبيني بغية تنمية الشراكة 

التونسية – الليبية.
وك�����ان امل��ع��ه��د ال��ت��ون��س��ي 
لإلحصاء )حكومي( قد سجل 
ارتفاعاً على مستوى العاطلني 
ع��ن العمل ف��ي ت��ون��س وباتت 
هذه النسبة في حدود 18.4% 
خ��الل الربع الثالث من السنة 
احلالية بعد أن كانت 17.9% 

خالل الربع الثاني املاضي.

تونس تعقد اتفاقية ثنائية
لدعم سوق العمل الليبية

العابد الرضا
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الواردات األملانية تقفز 
41 عامًا لقمة 

ال يزال ارتفاع األسعار في أملانيا قوياً بشكل استثنائي، فقد 
أعلن مكتب اإلحصاء االحت��ادي في فيسبادن، أنه في أكتوبر 
املاضي ارتفعت أسعار السلع املستوردة بنسبة 21.7 في املائة 

على أساس سنوي.
وبحسب البيانات، ف��إن ه��ذا أعلى ارت��ف��اع تسجله السلع 
املستوردة في أملانيا منذ بداية ع��ام 1980 خ��الل أزم��ة النفط 
الثانية. وكان اخلبراء يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 19.6 في املائة، 
ومقارنة بشهر سبتمبر السابق، ارتفعت األسعار بنسبة 3.8 

في املائة.
وكان االرتفاع األكبر في أسعار الطاقة املستوردة، التي زاد 
سعرها بنسبة 141 في املائة على أساس سنوي. وارتفع سعر 
الغاز الطبيعي مبقدار ث��الث م��رات تقريباً، وزاد سعر النفط 

مبقدار الضعفني تقريباً.
وإلى جانب أسعار الطاقة املستوردة، ارتفعت أسعار العديد 
من املنتجات الوسيطة مثل اخلامات واملعادن والبالستيك، وذلك 
على خلفية توترات في حركة التجارة العاملية للسلع، التي ميكن 

إرجاع معظمها إلى اجلائحة.
وعلى الصعيد الداخلي، أعلنت شركة صناعة السيارات 
الكهربائية األميركية »تسال«، يوم اجلمعة، أنها تسحب طلباً 
للحصول على إعانة من احلكومة األملانية ملوقعها املخطط إلنتاج 

البطاريات شرق برلني.

ت���راج���ع���ت امل����ؤش����رات 
الرئيسية لألسهم األميركية 
ت��راج��ع��ا ح���ادا ع��ن��د ال��ف��ت��ح ، 
وك���ان���ت األس���ه���م امل��رت��ب��ط��ة 
ب��ق��ط��اع��ات ال��س��ف��ر وال��ب��ن��وك 
والسلع األولية األكثر تضررا 
من موجة اإلقبال على البيع 
بفعل أن��ب��اء اكتشاف ساللة 
جديدة من فيروس كورونا قد 

تكون مقاومة للقاحات.
وت��راج��ع املؤشر داو جوز 
ال��ص��ن��اع��ي 437.69 نقطة، 
أو 1.22 باملائة عند الفتح، 
إلى 35366.69 نقطة. ونزل 

املؤشر ستاندرد آند بورز 500 
القياسي 36.83 نقطة، أو 0.78 
باملائة، إلى 4664.63 نقطة، 
في حني هبط املؤشر ناسداك 
املجمع 180.85 نقطة، أو 1.14 

باملائة، إلى 15664.38 نقطة.
وتراجعت األسهم األوروبية 
بأكثر من ثالثة باملائة، وبحلول 
الساعة 0819 بتوقيت غرينتش 
ن���زل امل��ؤش��ر س��ت��وك��س 600 
األوروب���ي 3.3 باملائة متجها 

ص���وب تسجيل أس���وأ جلسة 
منذ أكثر من ع��ام. كما انخفض 
املؤشر فايننشيال تاميز 100 
البريطاني 3.3 باملائة، وتراجع 
امل��ؤش��ر داك����س األمل���ان���ي 3.4 
باملائة، ون��زل املؤشر ك��اك 40 

الفرنسي 4.3 باملائة.
وه��وت أسهم قطاع السفر 
والترفيه 6.5 باملائة بعدما 
أعلنت بريطانيا ف��رض حظر 
م��ؤق��ت على رح���الت الطيران 

من جنوب أفريقيا وعدة بلدان 
مجاورة بدءا من الساعة 1200 

بتوقيت غرينتش يوم اجلمعة.
ون����زل س��ه��م آي.إي���ه.ج���ي 
امل��ال��ك��ة ل��ل��خ��ط��وط اجل��وي��ة 
البريطانية وسهم شركة إيزي 
جيت بأكثر من 12 باملائة، في 
ح��ني ت��راج��ع س��ه��م كارنيفال 
املشغلة لرحالت بحرية وسهم 
ت��ي.ي��و.آي السياحية بني 12 

و15 باملائة.

صدمة عنيفة في أسواق األسهم العاملية

فيما تستعد ال��ق��ارة األفريقية 
الستقبال أع��م��ال امل��ؤمت��ر ال���وزاري 
الثامن ملنتدى التعاون الصيني - 
األفريقي )فوكاك( املقبل، ندد مسؤول 
صيني باملزاعم التي يتم ترويجها بأن 
الصني خلقت ما يسمى ب�»فخ الديون« 

للدول األفريقية.
وقال وو بنغ، مدير إدارة الشؤون 
األفريقية بوزارة اخلارجية الصينية، 
إن »ه���ذا ال��زع��م م��ب��ت��ذل ودحضته 
مجموعة كبيرة م��ن األب��ح��اث التي 
أجرتها حكومات وعلماء ومعاهد في 
أنحاء العالم«، مشددا أنه »لم تسقط 
أي دول���ة نامية ف��ي »ف��خ ال��دي��ون« 

املزعوم بسبب القروض الصينية«. 
وأض���اف وو أن التنمية ه��ي احلل 

لقضية ديون الدول األفريقية.
وبالتزامن، قالت املتحدثة باسم 
وزارة اخل��ارج��ي��ة الصينية، ه��وا 
تشونينغ، يوم اجلمعة، إن الرئيس 
الصيني شي جينبينغ سيلقي كلمة 
في افتتاح املؤمتر عبر دائرة الفيديو 

كونفرانس.
وذك����ر ب��ي��ان أن م��ك��ت��ب اإلع���الم 
مبجلس ال��دول��ة ال��ص��ي��ن��ي، أص��در 
كتاباً أبيض حت��ت ع��ن��وان »الصني 
وأفريقيا في العصر اجلديد: شراكة 
متساوية«، يوضح تفاصيل تعاون 

البالد مع أفريقيا في العصر اجلديد.
وأض�����اف ال��ب��ي��ان أن »ال��ك��ت��اب 
األبيض« يؤكد أن الصني وأفريقيا 
ستظالن دائ��م��اً مجتمعا مستقبال 
م��ش��ت��رك��ا، وأن ت��ط��وي��ر التضامن 
والتعاون مع الدول األفريقية يعتبر 
حجر األس��اس للسياسة اخلارجية 
الصينية، فضال عن أنها استراتيجية 

ثابتة وطويلة األمد.
وأفاد البيان بأن الرئيس الصيني 
ط��رح م��ب��ادئ سياسة الصني جتاه 
أفريقيا واملتمثلة ب�»مبادئ اإلخالص 
والنتائج احلقيقية« و»ال��ص��داق��ة 

والتقارب وحسن النية«،

ضربة هائلة للعمالت املشفرةالصني تندد مبزاعم »فخ الديون« في أفريقيا
تراجعت عملة بتكوين ما يقرب من ثمانية في املائة بعد 
اكتشاف الساللة املتحورة اجلديدة لفيروس »كورونا«، ما دفع 
املستثمرين إلى التخلي عن األصول ذات املخاطر العالية مقابل 

أصول يعتبرونها أكثر أماناً مثل السندات والني والدوالر.
وانخفض مؤشر »بلومبرغ كالكسي كريبتو« للعمالت 
الرقمية بنسبة أربعة في املائة. وانخفضت بتكوين، أكبر عملة 
مشفرة، بنسبة تصل إلى 7.8 في املائة إلى 54377 دوالرا، وهو 
أدنى مستوى لها منذ 12 أكتوبر املاضي. وبذلك تراجعت قيمة 
عملة بتكوين الرقمية بنسبة 20 في املائة مقارنة بأعلى معدالتها 
على اإلطالق، والتي سجلتها في وقت سابق الشهر اجلاري، حني 

بلغت مستوى 69 ألف دوالر.
وتراجعت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة 
السوقية، مبا يصل إلى 11.6 في املائة إلى أدنى مستوياتها في 
أسبوع. وسجلت في أحدث التداوالت 4070 دوالراً بانخفاض 
18 في املائة تقريباً عن أعلى مستوى لها الذي سجلته في 10 

نوفمبر.


