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«برنت» عند  47.3دوالر ًا

النفط يتراجع بفعل مخزونات اخلام األميركية
تراجعت أسعار النفط في املعامالت
املبكرة أم��س االرب��ع��اء  ،لكنها عوضت
بعض اخلسائر في وقت الحق بعد أنباء
تشير إلى أن بريطانيا أصبحت أول بلد
في العالم يوافق على استخدام لقاح
ملرض كوفيد ،-19وهو ما سيبدأ اعتبارا
من األسبوع املقبل ،وفقا لـ”رويترز”.
وانخفضت األسعار في وقت سابق
بعد تراكم غير متوقع في مخزونات
النفط األمريكية وبعدما أرج��أت أوبك
وحلفاؤها اجتماعا رسميا التخاذ قرار
بشأن زيادة اإلنتاج في يناير.
وب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة  0743بتوقيت
جرينتش ،انخفضت أس��ع��ار العقود
اآلجلة خل��ام برنت ثمانية سنتات أو
 0.2في املائة إلى  47.34دوالر للبرميل،
فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط
األمريكي  14سنتا أو  0.1في املائة إلى
 44.41دوالر للبرميل.
ك��ش��ف��ت ب��ي��ان��ات م��ع��ه��د ال��ب��ت��رول
األمريكي أن مخزونات اخلام األمريكية
ارتفعت  4.1مليون برميل في األسبوع
املاضي.
جاء ذلك بعدما أعلنت منظمة البلدان
امل��ص��درة للبترول (أوب����ك) وروس��ي��ا
وغيرها من احللفاء أو التكتل املعروف

باسم أوب���ك +إرج���اء محادثات بشأن
سياسة إنتاج النفط في العام املقبل
إلى غد اخلميس بدال من أمس الثالثاء

حسبما ذكرت مصادر.
وقال محللون من إيه.إن.زد في مذكرة
اليوم إن الفائض في السوق قد يتراوح

إطالق منصة فلسطينية أوروبية
لبنوك االستثمار

أط���ل���ق رئ���ي���س ال�������وزراء
الفلسطيني ،محمد اشتية،
ومم���ث���ل االحت������اد األوروب������ي
ل����دى ف��ل��س��ط�ين س��ف�ين ك��ون
ف���ون ب��ورغ��س��دورف ،املنصة
الفلسطينية األوروب��ي��ة لبنوك
االستثمار مبنحة أوروبية 100
مليون دوالر ،إضافة إلى قروض
بنكية وضمانات بـ  410ماليني
دوالر.
جاء ذلك خالل حفل أقيم مبقر
احلكومة الفلسطينية في رام
الله ،بحضور ممثلني عن  4بنوك
استثمار أوروب��ي��ة ،ووزارت���ي
املالية واالقتصاد وسلطة النقد
(مبثابة البنك املركزي).
وق��������ال اش����ت����ي����ة ،خ�ل�ال
ح��ف��ل إط�ل�اق امل��ن��ص��ة ،بحسب
ب��ي��ان ص��در ع��ن مكتبه ،وصل
األناضول“ :املنصة ستشكل أداة
لتبادل اخل��ب��رات واملعلومات،
وت��روي��ج مقومات االستثمار
الفلسطيني ،وج��ذب مزيد من
البنوك األوروب��ي��ة لالستثمار

محمد اشتية

ف��ي فلسطني” .وأض���اف“ :من
أول��وي��ات��ن��ا ال��ع��م��ل ع��ل��ى جلب
االستثمارات اخلارجية وخاصة
األوروبية لدعم قطاعات حيوية
م���ن خ��ل�ال ال���ق���ط���اع اخل���اص
وال���ب���ن���وك ،أه��م��ه��ا ال���زراع���ة
وامل����واص��ل�ات واالت����ص����االت
وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وامل��ي��اه
والصرف الصحي وتكنولوجيا

املعلومات” .وج����دد اشتية
تأكيده على دعم األفكار الريادية
للشباب والنساء وإعطاء فرص
ملبادراتهم .وقال“ :سنعمل على
توسيع حلقة املستفيدين بشكل
عادل لتصل الى أكبر عدد ممكن
من الشركات وكافة األراض��ي
الفلسطينية”.
ومن املتوقع أن تقدم البنوك
األرب���ع���ة  410م�لاي�ين دوالر
على شكل ق��روض وضمانات
ق����روض ،وم��ن��ح��ة م��ن االحت���اد
األوروبي بقيمة  86مليون يورو
( 100مليون دوالر) ،جزء منها
سيكون لدعم الفوائد املترتبة
على القروض ،حسب البيان.
وأوض���ح البيان أن البنوك
األوروب��ي��ة األرب��ع��ة املشاركة
في املنصة وهي بنك االستثمار
وال��ت��ن��م��ي��ة األمل����ان����ي ،وب��ن��ك
االستثمار والتنمية الفرنسي،
وب��ن��ك االس��ت��ث��م��ار والتنمية
األوروب����ي ،والبنك األوروب���ي
للتنمية وإعادة اإلعمار.

توقف خسائر الدوالر واليوان يتراجع
بعد تصريحات بشأن اتفاق التجارة

استقر ال���دوالر ق��رب أدن��ى مستوى في عامني
ونصف العام  ،إذ يقيم املستثمرون احتماالت
تطبيق املزيد من التحفيزات املالية في الواليات
املتحدة ،فيما متسكت العمالت احملفوفة أكثر
باملخاطر مبكاسبها مع حتسن ثقة املستثمرين،
وفقا لـ”رويترز”.
وف��ق��د ال��ي��وان الصيني ب��ع��ض مكاسبه في
املعامالت اآلسيوية مساء بعدما ذك��رت صحيفة
نيويورك تاميز أن الرئيس األمريكي املنتخب جو
بايدن لن يتحرك على الفور إللغاء اتفاق املرحلة
 1التجاري الذي أبرمه الرئيس دونالد ترمب مع
الصني.
وتراجع مؤشر ال��دوالر إلى  91.19مقابل سلة
عمالت مقتربا من أدنى مستوياته منذ نهاية أبريل
 2018والذي بلغه مساء.
واستقر اليورو وال��دوالر النيوزيلندي بعدما
قفزا مساء إل��ى أعلى مستوى في عامني ونصف
ال��ع��ام م��ع انخفاض ال���دوالر على ن��ط��اق واس��ع
بفعل جتدد اآلم��ال بشأن لقاح لفيروس كورونا

وحتفيزات مالية أمريكية.
وأج����رى وزي���ر اخل���زان���ة األم��ري��ك��ي ستيفن
م��ن��وت��ش�ين ورئ��ي��س��ة م��ج��ل��س ال���ن���واب نانسي
بيلوسي محادثات بشأن التحفيزات ألول مرة منذ
االنتخابات الرئاسية فيما اقترحت مجموعة من
أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من احلزبني حزمة
إجراءات للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد19 -
قيمتها  908مليارات دوالر .وجرى تداول الدوالر
مقابل  104.41ين ياباني.
ومتسك اليورو ببعض مكاسبه مقابل الدوالر
بعد أداء قوي مساء حيث سجل أعلى مستوى منذ
مايو  .2018وسجل في أحدث تداول له 1.2071
دوالر.
كما ظل اجلنيه االسترليني قرب أعلى مستوى
في ثالثة أشهر مقابل الدوالر بعدما ذكرت محطة
تاميز راديو أن محادثات االتفاق التجاري املتعلق
بخروج بريطانيا من االحت��اد األوروب���ي دخلت
مرحلة “النفق” في املفاوضات .ولم يطرأ تغير
يذكر على اإلسترليني وظل عند  1.3415دوالر.

أستراليا تخرج من دائرة الركود
وتسجل منوا بنسبة  3.3باملئة
حقق االقتصاد األسترالي منوا بنسبة  3.3في
املائة خالل الربع املنتهي في سبتمبر ،في مؤشر
على تعافي البالد جزئيا من الركود الناجم عن
تداعيات جائحة كورونا ،وفقا لـ”األملانية”.
وأع��ل��ن مكتب اإلح���ص���اءات األس��ت��رال��ي أمس
األربعاء العودة إلى منو الناجت احمللي اإلجمالي،
في أعقاب تراجع قياسي بنسبة  7في املائة خالل
الثالثة أشهر املنتهية في يونيو.

وتأتي العودة إلى النمو في أعقاب ستة أشهر
من االنكماش االقتصادي ،الذي هوى بالبالد إلى
أول ركود منذ  30عاما .ومع ذلك ،انخفض النمو
السنوي بنسبة  3.8في املائة خالل العام حتى
الربع املنتهي في سبتمبر.
وارتفع استهالك األسر بنسبة نحو  8في املائة
بعد تراجع بنسبة  12.5في املائة الربع املاضي.
كما قفز اإلنفاق على اخلدمات بنسبة  9.8في املائة.

بني  1.5مليون وثالثة ماليني برميل
يوميا في النصف األول من العام املقبل
ما لم متدد أوبك +تخفيضات اإلنتاج.
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وزيرة التجارة التركية واثقة بتحقيق
أهداف «البرنامج االقتصادي اجلديد»
أع���رب���ت وزي�����رة ال��ت��ج��ارة
ال��ت��رك��ي��ة روه���ص���ار ب��ك��ج��ان،
أم��س األرب��ع��اء ،ع��ن ثقتها بأن
حتقق بالدها أه��داف برنامجها
االقتصادي اجلديد ،مع نهاية
العام اجلاري.
وقالت في تغريدة عبر تويتر،
إن قيمة الصادرات التركية خالل
نوفمبر املنصرم ،بلغت  16مليار
و 88م��ل��ي��ون دوالر ،مسجلة
ت��راج��ع��ا طفيفا مب��ع��دل 0.95
باملئة بسبب جائحة كورونا
مقارنة مع نوفمبر .2019
وأض��اف��ت ال��وزي��رة بكجان
أن قيمة ال���واردات وصلت 21
مليار و 158مليون دوالر خالل
ذات الشهر ،بزيادة قدرها 16.7
ب��امل��ئ��ة ع��ن ن��ظ��ي��ره م��ن ال��ع��ام
املاضي.
وأوضحت أن حجم التجارة
اخل��ارج��ي��ة ارت��ف��ع ف��ي نوفمبر
مبعدل  8.05باملئة ،مسجال 37
مليار و 246مليون دوالر.
وأش���ارت إل��ى أن االقتصاد
التركي سجل منوا مبعدل 6.7
باملئة ،نهاية الربع الثالث من

روهصار بكجان

ال��ع��ام اجل���اري ،لتصبح بذلك
األس��رع منوا بني دول مجموعة
ال��ع��ش��ري��ن ال��ت��ي ك��ش��ف��ت عن
معدالت النمو لديها حتى اآلن
 17دولة.
وأردف��ت أن “معدالت النمو
والصادرات التركية تعد مؤشرا
على استمرار االنتعاش بنجاح،
رغم انكماش االقتصاد العاملي،
األم���ر ال���ذي ي��ع��زز التوقعات

اإلي��ج��اب��ي��ة إزاء االق��ت��ص��اد
التركي”.
وت��اب��ع��ت ب��ك��ج��ان“ :أعتقد
أننا سنحقق أه��داف البرنامج
االقتصادي اجلديد بنهاية العام
اجل����اري ،رغ��م ارت��ف��اع وتيرة
اإلصابة بفيروس كورونا حول
العالم ،واالنكماش في اقتصاد
االحت��اد األوروب���ي ،والتراجع
احمل���دود ف��ي ال��ص��ادرات خالل
نوفمبر”.
وأك����دت ال���وزي���رة مواصلة
ال��س��ع��ي ل���زي���ادة ال���ص���ادرات
التركية خالل الفترات القادمة،
وتقدمت بالشكر لكافة العاملني
في قطاع التصدير ملساهماتهم
في التجارة اخلارجية.
وف��ي نوفمبر امل��اض��ي ،أعلن
الرئيس رجب طيب أردوغ��ان،
أن ال��س��ي��اس��ة االق��ت��ص��ادي��ة
اجل��دي��دة ل��ب�لاده متنح فرصا
كبيرة للمستثمرين األجانب،
من خالل االستناد إلى  3ركائز
أساسية هي ،استقرار األسعار،
واالس��ت��ق��رار امل��ال��ي ،واستقرار
االقتصاد الكلي.

استقرار التضخم مبنطقة اليورو في نوفمبر للشهر الثالث
أظ��ه��رت بيانات رسمية ،استقرار
معدل التضخم السنوي مبنطقة اليورو
( 19دول��ة) عند سالب  0.3باملئة في
نوفمبر  ،2020وهو نفس املعدل لشهري
أكتوبر وسبتمبر.
وق��ال مكتب اإلح��ص��اءات األوروبية
“يوروستات” في تقرير ،إن انكماش
التضخم إلى هذا املستوى ،وهو األدنى
منذ عام  ،2016وعزا ذلك بشكل أساسي
إلى انخفاض أسعار الطاقة.
ورص���د التقرير ان��خ��ف��اض أسعار
الطاقة بنحو  8.4باملئة في نوفمبر ،في
حني زادت أسعار اخلدمات  0.6باملئة.
وس��ج��ل م��ؤش��ر أس��ع��ار املستهلكني
األساسي ال��ذي يستبعد السلع شديدة
التذبذب في أسعارها كاملواد الغذائية
والوقود ،ارتفاعا بنحو  0.2باملئة وهي
نفس وتيرة االرتفاع املسجلة في أكتوبر
املاضي.
وت��ت��زاي��د ال��ت��ح��دي��ات االق��ت��ص��ادي��ة

مبنطقة اليورو مع عودة اإلغالق في عدد
من الدول بسبب ارتفاع إصابات فيروس
كورونا.

مصرف لبنان :دعم السلع األساسية
لن يستمر أكثر من شهرين
قال حاكم املصرف املركزي اللبناني
رياض سالمة ،إن دعم السلع األساسية
في البالد “لن يستمر أكثر من شهرين”.
جاء ذلك في مقابلة متلفزة بثتها فضائية
“العربية احلدث” السعودية.
وأوضح سالمة أن “املصرف املركزي
غير قادر على إبقاء دعم السلع األساسية
ألكثر من شهرين آخرين ،وأن على الدولة
وضع خطة في ظل تفاقم األزمة املالية”.
وأضاف“ :مصرف لبنان أمّن السيولة
في ظ��روف غير اعتيادية ب��دأت بإقفال
املصارف ومن ثم تعثّر لبنان عن الدفع
وص���والً إل��ى انفجار مرفأ ب��ي��روت ()..
يتم سحب  600مليون دوالر على األقل
شهريا لتلبية احتياجات اللبنانيني”.
وت��اب��ع“ :املصرف امل��رك��زي سيلتزم
بتسليم حسابات ال��دول��ة ف��ي إط��ار أي
تدقيق جنائي ،لكن تسليم حسابات
البنوك احمللية يتطلب تعديل القانون”.
والتدقيق اجلنائي حلسابات مصرف
لبنان ،مطلب أس��اس��ي لصندوق النقد
الدولي الذي توقفت محادثاته مع حكومة
تصريف األعمال برئاسة حسان دياب،
على خلفية عدم تنفيذ إصالحات ملواجهة
الفساد والهدر.
وفي  20نوفمبر املاضي ،قررت شركة
التدقيق املالي “ألفاريز آن��د مارسال”

املفوضية األوروبية:
تعليق خدمة الديون
متنفس للدول الفقيرة
ق���ال ج��وزي��ب ب��وري��ل ن��ائ��ب رئيس
املفوضية األوروبية ومسؤول الشؤون
اخلارجية“ ،إن تزايد مديونية عديد من
ال��دول الفقيرة واملتوسطة الدخل يبعث
على القلق .لقد تضررت ال��دول املتقدمة
بشدة من وب��اء كوفيد  ،19 -لكن العالم
النامي والناشئ لديه حيز مالي ضئيل
للتعامل مع عواقب الوباء ووصوله إلى
التمويل أكثر صعوبة”.
وأض��اف بوريل “لقد تخلف بعضها
بالفعل عن س��داد ديونه اخلارجية ،إذا
لم نتمكن من التعامل بسرعة مع مسألة
ال��دي��ون ه���ذه ،فالفقر وع���دم االستقرار
العاملي س��ي��زدادان وق��د يؤججان أزم��ة
مالية عاملية جديدة ،ينبغي أن نعالج هذه
املشكلة في األشهر املقبلة”.
وأشار املسؤول األوروبي إلى أن الصني
أصبحت في األع��وام األخيرة دائنا مهما
ج��دا لعديد من ال��دول النامية وال سيما
في إفريقيا ،وهي ليست عضوا في نادي
باريس ولم تكن سباقة للغاية في مسألة
الديون حتى اآلن.

رياض سالمة

إبالغ بيروت رسميا ً ،انسحابها من مسار
التدقيق اجلنائي ملصرف لبنان املركزي.
وبررت الشركة الدولية قرار انسحابها
بـ”عدم احل���ص���ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات
واملستندات املطلوبة ،وع��دم تيقنها من
التوصل إلى هذه املعلومات”.
ومنذ أكثر من عام ،يعاني لبنان أزمة
اقتصادية طاحنة هي األسوأ منذ انتهاء
احلرب األهلية ( 1975ـ  )1990أدت إلى
ال عن خسائر مادية
انهيار مالي ،فض ً
كبيرة تكبدها املصرف املركزي.

وف��ي وق��ت سابق  ،توقعت منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية في أحدث
تقاريرها ،انكماشا حادا مبنطقة اليورو

بنسبة  7.3باملئة في الربع األخير من
العام اجلاري ،مقابل انكماش مبعدل 3
باملئة لالقتصاد العاملي.

«الفيدرالي» يتوقع مزيدا من األشهر
الصعبة أمام االقتصاد األميركي
عد رئيس االحتياطي الفيدرالي
جيروم ب��اول ،أن ال��والي��ات املتحدة
تتجه نحو مزيد من األشهر الصعبة
على الصعيد االق��ت��ص��ادي بسبب
امل��وج��ة ال��وب��ائ��ي��ة اجل���دي���دة التي
تعصف بها واآلثار االقتصادية غير
املؤكدة بعد للقاحات املرتقبة املضادة
لكوفيد .19 -
وبحسب “الفرنسية” ،فإنه في
خطاب ألقاه  ،خالل جلسة استماع في
مجلس الشيوخ ،يرى رئيس البنك
املركزي األمريكي ،أن “الزيادة في
اإلصابات اجلديدة بكوفيد  ،19 -هنا
وفي اخلارج ،مثيرة للقلق ،وقد تكون
صعبة في األشهر القليلة املقبلة”.
وأضاف ،أن األخبار األخيرة على
صعيد اللقاحات “إيجابية للغاية
على املدى املتوسط” .لكن باول حذر
من أنه “في الوقت احلالي ،ما زالت
هناك حتديات وشكوك كبيرة ،مبا
ف��ي ذل��ك توقيت وإن��ت��اج وتوزيع”
واحد أو أكثر من اللقاحات احملتملة.
كما لفت إلى أنه ما زال صعبا إجراء
أي تقييم لألثر االق��ت��ص��ادي “بأي
درج��ة م��ن الثقة” .م��ن جهته ،مثل
ستيفن منوتشني وزي���ر اخل��زان��ة،
مع ب��اول ،أمام اللجنة املصرفية في

جيروم باول

مجلس الشيوخ .وق��ال ال��وزي��ر في
اجللسة إن��ه “بناء على البيانات
االقتصادية األخيرة ،ما زلت أعتقد
أن حزمة موازنية محددة األهداف هي
االستجابة الفيدرالية األنسب”.
وأك���د البنك امل��رك��زي األمريكي
أن متديد العمل بهذه التسهيالت
حصل على موافقة وزارة اخلزانة،
على ال��رغ��م م��ن أن ال����وزارة نفسها
قالت األسبوع املاضي إن العمل بهذه
البرامج الطارئة سينتهي كما هو
مخطط له في ( 31ديسمبر) ،وهو ما
رفضه االحتياطي الفيدرالي.

الطاقة السعودية « :كاوست» مجهزة بالكامل
لتفعيل مبادرة االقتصاد الدائري للكربون
أك��د األمير عبدالعزيز بن سلمان
وزي���ر ال��ط��اق��ة ،أن جامعة كاوست
مجهزة بكامل االحتياجات واملتطلبات
لتفعيل م��ب��ادرة االق��ت��ص��اد ال��دائ��ري
للكربون.
جاء ذلك لدى رعايته افتتاح مبادرة
الكربون الدائري  CCIالتي أطلقتها
جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية
“كاوست” أم��س ،لدعم رؤي��ة ق��ادة
اململكة ومجموعة العشرين ورؤي��ة
البرنامج الوطني لالقتصاد الدائري
للكربون .CCE
ويتمثل ال��ه��دف النهائي مل��ب��ادرة
ال��ك��رب��ون ال���دائ���ري ،ال��ت��ي أع��دت��ه��ا
اجلامعة ،في تسخير نقاط قوة أبحاث
اجلامعة وابتكاراتها ،لتطوير ونشر
حلول تقنية جديدة تدعم جدول أعمال
االقتصاد الدائري للكربون.
ووض���ع���ت “كاوست” م��ب��ادرة
الكربون الدائري اجلديدة عبر أربعة
م��ج��االت “تقليل وإع����ادة استخدام

األمير عبدالعزيز بن سلمان

وإعادة تدوير وإزالة إلدارة الكربون”،
فيما يتمثل ال��ه��دف ال��ن��ه��ائ��ي لهذه
املبادرة في حشد نقاط القوة البحثية
واالب��ت��ك��اري��ة ف��ي اجلامعة لتطوير
ونشر حلول تكنولوجية جديدة ،لدعم
أجندة البرنامج الوطني لالقتصاد

الدائري للكربون .CCE
من جانبه ،قال توني تشان رئيس
“كاوست”“ ،تسعى كاوست إلى أن
تكون رائ��دة عاملية معروفة بتميزها
في العلوم والهندسة ومبساهماتها
ف��ي ت��ق��دمي ح��ل��ول فاعلة للتحديات
الوطنية والعاملية .ونطمح إل��ى أن
تكون اجلامعة منارة للمعرفة تلهم
اململكة والعالم”.
فيما ذك��ر دون���ال ب��رادل��ي ،نائب
رئيس “كاوست” لألبحاث“ ،نسعى
في كاوست إلى إح��داث أثر من خالل
ال��ش��راك��ة م��ع األوس����اط األك��ادمي��ي��ة
وال��ق��ط��اع��ات املنتجة واحلكومية،
ل��ض��م��ان تطبيق أب��ح��اث اجل��ام��ع��ة
في الوقت املناسب لتحقيق املنافع
االجتماعية والسياسية .وتنسجم
م��ب��ادرة الكربون ال��دائ��ري م��ع كثير
م��ن نقاط قوتنا ،ويسرنا أن نكون
قادرين على تلبية نداء اململكة بشأن
هذا املوضوع البالغ األهمية”.

