
ت��س��ارع م��ع��دل التضخم ف��ي تركيا 
للشهر الثاني ف��ي )ي��ول��ي��و( امل��اض��ي، 
مدفوعا بأسعار الغذاء والطاقة، ما قلل 
من احتمالية خفض سعر الفائدة خالل 
الصيف، وهو الهدف الذي يسعى إليه 

رئيس البالد، رجب طيب أردوغان.
وب��ح��س��ب م��س��ح أج���رت���ه وك��ال��ة 
»بلومبيرج« لألنباء، ارتفعت مكاسب 
أسعار املستهلك لتصل إلى 18.95 في 
املائة بعد أن بلغت 17.53 في املائة 
خالل )يونيو(، في نسبة تأتي أعلى من 
متوسط تقديرات احملللني البالغة 18.6 

في املائة.
وارتفعت األسعار 1.8 في املائة عما 

كانت عليه في )يونيو(.
م��ن ناحية أخ���رى، ارتفعت أسعار 
ال��ط��اق��ة 21.51 ف��ي امل��ائ��ة ع��ن العام 
السابق، مقارنة ب�17.3 في املائة في 

)يونيو(، بسبب ارتفاع أسعار النفط.
كما أظهر مؤشر التضخم األساسي 
ارت��ف��اع األس��ع��ار - باستثناء البنود 
املتقلبة مثل الغذاء والطاقة - 17.22 
في املائة بصورة سنوية، بانخفاض عن 
17.5 في املائة، التي مت تسجيلها خالل 

الفترة نفسها.
وك��ان البنك امل��رك��زي التركي، رفع 
اخلميس امل��اض��ي توقعاته للتضخم 
بنهاية العام في البالد إل��ى 14.1 في 
املائة، مقابل 12.2 في املائة في تقريره 

السابق.
على صعيد آخ���ر، تواصلت موجة 
احلرائق في تركيا لليوم السابع، فيما 

ت��س��ارع ح��ري��ق ه��ائ��ل ب��اجت��اه محطة 
حرارية لتوليد الكهرباء في وقت يعمل 
فيه مزارعون على جمع قطعان املاشية 

املذعورة وسحبها باجتاه الشاطىء.
وتواجه البالد، التي يبلغ عدد سكانها 
84 مليون نسمة، احلرائق األكثر فتكا 
منذ ع��ق��ود، وق��د قضت على مساحات 
واسعة من الغابات واألراضي الزراعية 
الغنية امل��م��ت��دة على س��واح��ل البحر 

األبيض املتوسط وبحر إيجه.
واضطر سياح خائفون إلى الهروب 
من الفنادق واملنتجعات على منت قوارب 
بحثا عن األمان، تزامنا مع إخالء عشرات 
ال��ق��رى، بعدما أدت ال��ري��اح العاتية 
واحلرارة املرتفعة إلى متدد ألسنة اللهب 
بسرعة. وشوهد في مدينة مرماريس 

الساحلية مزارعون انهمكوا في إنقاذ 
املواشي من حظائر محترقة وعملوا على 

دفعها باجتاه الشاطئ اآلمن نسبيا.
وتتزامن احلرائق مع سيطرة موجة 
قيظ قياسية على جنوب شرق أوروبا، 
يربطها مسؤولون في دول��ة اليونان 
املجاورة، حيث اندلع حريقان صغيران، 

بعامل تغير املناخ.
وأدى ارتفاع درج��ات احل��رارة، التي 
جت��اوزت 40 درج��ة مئوية في جنوب 
تركيا، إل��ى زي��ادة الضغط بشكل غير 
مسبوق على التيار الكهربائي، ما تسبب 
في انقطاعه اإلثنني في مدن كبرى، بينها 

أنقرة وإسطنبول.
وبحسب »الفرنسية«، ربطت وزارة 
الطاقة انقطاع الكهرباء بعوامل شبيهة 

باجلفاف الذي أدى الى انخفاض مستوى 
املياه في السدود املسؤولة عن توليد 
الطاقة و«معدل قياسي« في االستهالك 

جراء ارتفاع درجات احلرارة.
وأب��دى رئيس بلدية مدينة ميالس 
الساحلية، قلقه إزاء ما قد يحصل في 
ح��ال ان��دالع حريق، من دون السيطرة 
عليه، وما قد يرتبه من تصاعد لسحب 
الدخان في املنطقة، حيث توجد محطة 

حرارية لتوليد الكهرباء.
ونشر محمد ت��وك��ات رئيس بلدية 
ميالس، سلسلة تغريدات تظهر متدد 
احلرائق باجتاه موقع احملطة القائم على 
تلة. وقال في مقطع فيديو يظهر احلرائق 
»إنه موقع مهم جدا«. وفي تغريدة أخرى 
نشرها بعد ساعة، كتب »وصلت النيران 
إل��ى املجمعات السكنية«، موضحا أن 
»جت��اوز )النيران( لهذا التل يعني أن 

احلريق سيأخذ بعدا جديدا كليا«.
وت���وك���ات ع��ض��و ف��ي أب����رز أح���زاب 
املعارضة في تركيا وواحد من مجموعة 
متزايدة من األص��وات املنتقدة لطريقة 
استجابة الرئيس رجب طيب أردوغان 

للكارثة.
وعرضت تداعيات الكارثة أردوغان 
إل��ى موجة انتقادات الستجابته التي 

بدت بطيئة ومنفصلة عن الواقع.
وت��ع��رض كذلك الن��ت��ق��ادات شديدة، 
خصوصا نهاية األسبوع، لرميه أكياس 
الشاي للسكان أثناء قيامه بجولة في 
إحدى املناطق األكثر تضررا، فيما رافقه 

عدد كبير من عناصر الشرطة.

واف��ق مجلس حكام صندوق 
النقد الدولي، على زي��ادة قدرة 
الهيئة على اإلق����راض مبقدار 
650 مليار دوالر، في آخر خطوة 
للموافقة على هذا املقترح، الذي 
سيسمح ب��زي��ادة امل��س��اع��دات 

للدول األكثر ضعفا.
وبحسب »الفرنسية«، قالت 
كريستالينا جورجييفا، املديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي، 
في بيان: »إن��ه ق��رار تاريخي، 
وأك���ب���ر م��خ��ص��ص��ات حل��ق��وق 
ال��س��ح��ب اخل��اص��ة ف��ي ت��اري��خ 
صندوق النقد الدولي، ومتنفس 
لالقتصاد العاملي في هذه الفترة 

من األزمة غير املسبوقة«.
وأك����دت، أن »جميع ال��دول 
األع�����ض�����اء س��ت��س��ت��ف��ي��د م��ن 
م��خ��ص��ص��ات ح��ق��وق السحب 
اخلاصة هذه، وستلبي احلاجة 
العاملية لالحتياطيات طويلة 
األج��ل، وستحفز الثقة، وتعزز 
ق����درات واس��ت��ق��رار االق��ت��ص��اد 

العاملي«.
وأض��اف��ت: »ستساعد بشكل 
خ��اص ال���دول األع��ض��اء األكثر 
ضعفا في سعيها للتغلب على 

آثار األزمة الصحية«.
ف��ي 23 )أغ��س��ط��س(، سيتم 
تطبيق البرنامج الذي وافق عليه 
بالفعل مجلس إدارة الصندوق 

في منتصف )يوليو(.
اش����ارت امل��ؤس��س��ة إل���ى أن 
ح���ق���وق ال���س���ح���ب اخل���اص���ة 
ال��ص��ادرة حديثا، ستخصص 

ل��ل��دول األع��ض��اء مب��ا يتناسب 
مع حصصها في صندوق النقد 
ال��دول��ي. م��ن امل��ق��رر أن حتصل 
البلدان الناشئة والنامية على 

حوالي 275 مليار دوالر.
أوض��ح��ت امل��دي��رة ال��ع��ام��ة، 
»س��ن��واص��ل أي��ض��ا املناقشات 
النشطة م��ع ال����دول األع��ض��اء 
ل��ت��ح��دي��د اخل���ي���ارات ال��ق��اب��ل��ة 
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق، ل��ت��ح��وي��ل ح��ق��وق 
السحب اخلاصة الطوعية من 
البلدان الغنية إلى البلدان األكثر 
عوزا واألكثر ضعفا ملساعدتها 
على التعافي من الوباء، وحتقيق 

منو متكيف ومستدام«.
وستتمكن ال���دول الغنية، 
على سبيل امل��ث��ال، م��ن حتويل 
حقوق السحب اخلاصة املتعلقة 
بها باستخدام تلك املخصصة 
لها م��ن أج��ل متويل الصندوق 
االئتماني للحد من الفقر ولنمو 
صندوق النقد الدولي، ما سيزيد 
من عروض القروض إلى البلدان 
م��ن��خ��ف��ض��ة ال���دخ���ل، بحسب 

الصندوق.

رحبت منظمة أوكسفام غير 
احلكومية باعتماد هذه املبادرة.

وق��ال��ت ن��ادي��ة دار، رئيسة 
املنظمة في واشنطن، في بيان: 
»ستوفر حقوق السحب اخلاصة 
اجل��دي��دة ل��ل��دول النامية التي 
تواجه صعوبات السيولة التي 
حتتاجها بالفعل، دون أن يزيد 

ذلك من أعباء ديونها«.
وأش���ارت إل��ى أن��ه »م��ن غير 
املعقول« أال تقوم الدول الغنية 
بطريقة م��ا، بإعادة تخصيص 
ح��ص��ة م���ن ح���ق���وق ال��س��ح��ب 
اخل��اص��ة اخل��اص��ة ب��ه��ا »على 
األق���ل 100 م��ل��ي��ار دوالر كما 
قررت مجموعة السبع« في قمة 

منتصف )يونيو(.
وأك���دت أن��ه م��ن ال��ض��روري 
أن تعمل احلكومات »بشفافية 
كاملة وبالتعاون مع املجتمع 
املدني« كي يتم استخدام حقوق 

السحب اخلاصة بشكل مالئم.
وح��ق��وق السحب اخلاصة، 
التي أطلقت ف��ي 1969 ليست 

عملة، وليس لها وجود مادي.

لليوم الثالث على التوالي.. بينما لم يطرأ تغير ُيذكر على العقود اآلجلة

70.4 دوالرًا اخلام األميركي يتراجع إلى 
وسط مخاوف بشأن تفشي دلتا

7 alwasat.com.kwاقتصاد

تركيا: تسارع التضخم أعلى من املتوقع 
وتراجع احتمالية خفض الفائدة

650 مليار دوالر قدرات إقراض 
إضافية لصندوق النقد
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انخفضت أس��ع��ار اخل���ام األمريكي 
لليوم الثالث على ال��ت��وال��ي بينما لم 
يطرأ تغير ُي��ذك��ر على العقود اآلجلة 
خل��ام برنت مع تنامي املخاوف من أن 
يقود االنتشار املتزايد للساللة دلتا 
م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا ف��ي كبرى ال��دول 
املستهلكة إلى خفض الطلب على الوقود.

وهبط خ��ام غ��رب تكساس الوسيط 
األمريكي سبعة سنتات ما ي��وازي 0.1 
ف��ي امل��ائ��ة إل��ى 70.49 دوالر للبرميل 
ب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة 0647 ب��ت��وق��ي��ت 
جرينتش. وأضافت العقود اآلجلة ملزيج 
برنت اخل��ام سنتا واح��دا إل��ى 72.42 

دوالر للبرميل.
وتراجعت العقود اآلجلة للخامني 
ألقل مستوى منذ 21 يوليو ثم ارتفعت 

بعض الشيء عند اإلغالق.
وتكافح الواليات املتحدة والصني، 
أك��ب��ر دول��ت��ني مستهلكتني للنفط في 
العالم، تفشيا سريع االنتشار لساللة 
دلتا شديدة العدوى ويخشى احملللون 
أن يقود ذلك خلفض استهالك الوقود في 

وقت عادة ما يشهد زيادة في البلدين.
وق��ال إي���ه.إن.زد في مذكرة »يستمر 
الضعف املوسمي للنشاط االقتصادي 
في ظل تزايد اإلصابات بساللة دلتا في 

الضغط على املعنويات«.
وت��اب��ع »يعاني نحو نصف أقاليم 
الصني من التفشي األخير. ويأتي ذلك 
في ذروة موسم الرحالت الصيفية. ومن 

املرجح أن يتعرض الطلب على اخلام 
لضغوط«، وفقا ل�«رويترز«.

ك��م��ا ق��دم��ت ب��ي��ان��ات امل��خ��زون��ات 
األمريكية بعض الدعم ألسعار اخلام إذ 
تراجعت مخزونات كل من النفط اخلام 

والبنزين ونواجت التقطير.
قال مصدران بالسوق نقال عن أرقام 
من معهد البترول األمريكي إن مخزونات 
اخلام انخفضت مبقدار 879 ألف برميل 

في األسبوع املنتهي في 30 يوليو.

وذكر املصدران اللذان رفضا الكشف 
عن هويتهما أن البيانات كشفت هبوط 
مخزونات البنزين هبطت 5.8 مليون 
برميل وتراجع مخزونات نواجت التقطير 

مبقدار 717 ألف برميل.

أعلنت السلطات الصحية 
األمريكية بضغط من اجلناح 
ال���ي���س���اري ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ني 
متديد مهلة إخ��الء املستأجرين 
ملساكنهم حتى أكتوبر مستندة 
في ذلك إلى وجود مخاطر على 
الصحة العامة في ظل جائحة 

كوفيد 19.
وكتبت روشيل والينسكي 
م���دي���رة م���راك���ز ال���وق���اي���ة من 
األم�����راض وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا وه��ي 
وكالة الصحة العامة الفدرالية 
الرئيسية في أمريكا أن »ظهور 
املتحورة دلتا أدى إلى تسريع 
انتشار ال��ع��دوى في أمريكا ما 
يعرض م��زي��دا م��ن األمريكيني 
خلطر أكبر خصوصا إذا كانوا 

غير ملقحني«.
وأش��ارت إلى أن هذا التمديد 
ملهلة عمليات اإلخالء »هو الشيء 
الصحيح ال��واج��ب فعله حتى 
يبقى الناس في منازلهم وليس 
في أماكن التجمع حيث ينتشر 
كوفيد«. وسيستمر هذا التمديد 

حتى 3 أكتوبر.
وحتى في ح��ال كانت هناك 
إمكانية للطعن بهذا التمديد 
في احملكمة فإنه »سيتيح على 
األرج���ح وق��ت��ا إض��اف��ي��ا« لدفع 
أم��وال للمستأجرين خصصها 
الكونغرس في فبراير ملساعدتهم 
على دفع إيجاراتهم بحسب ما 

قال الرئيس جو بايدن.
ويسجل تأخير ف��ي وص��ول 
املبالغ التي وعدت بها احلكومة 

مل��س��اع��دة امل��س��ت��أج��ري��ن على 
دفع إيجاراتهم إلى حساباتهم 
املصرفية. ف��األم��وال تدفع إلى 
ال��والي��ات واملجتمعات احمللية 
املكلفة بعدها توزيع املساعدات 
على األس��ر. إال أن ذل��ك يتطلب 
إق��ام��ة أنظمة م��ت��ط��ورة لتلقي 
الطلبات والتثبت من أوض��اع 

األفراد ودفع األموال وغيرها.
وبالتالي ل��م يصل س��وى 3 
مليارات دوالر إل��ى األس��ر من 
أص��ل 46 مليار دوالر أقرتها 
احلكومة بينها 25 مليار دوالر 
ص��رف��ت ف���ي م��ط��ل��ع ف��ب��راي��ر. 
وت��خ��ل��ف أك��ث��ر م��ن 10 ماليني 

شخص عن دفع بدالت إيجارهم 
حسب تقديرات »مركز أولويات 
امليزانية والسياسة« وهو معهد 

أبحاث مستقل.
ويعتبر 3.6 ماليني مستأجر 
أنفسهم م��ه��ددي��ن ب��ال��ط��رد من 
منازلهم في مهلة شهرين وفق 
دراس�����ة مل��ك��ت��ب اإلح���ص���اءات 
شملت مطلع يوليو 51 مليون 
مستأجر. وانتهت منتصف ليل 
السبت مهلة تعليق عمليات طرد 
املستأجرين التي مت متديدها 
مرات عدة. وكانت تلك املهلة قد 
أُعطيت ألسباب صحية تتعلق 

باجلائحة.

منح ماليني املستأجرين األميركيني مهلة 
حتى أكتوبر جتنبًا للطرد اجلماعي

الدوالر يستقر قرب مستوياته املتدنية 
وسط ترقب بيانات الوظائف األميركية

استقر الدوالر األمريكي قرب مستوياته املتدنية في اآلونة األخيرة 
فيما يترقب مستثمرون بيانات الوظائف األمريكية كمؤشر لتوقعات 
أسعار الفائدة، بينما ارتفع الدوالر النيوزيلندي مع انخفاض معدل 
البطالة بالبالد وتوقعات ببدء رفع أسعار الفائدة في غضون أسابيع.

والضوء مسلط على أس��واق العمل في أنحاء العالم الستشراف 
أي تغيير في السياسات نظرا ألن مسؤولني بالبنوك املركزية من 
ويلنجتون إلى واشنطن وضعوا تعافي التوظيف كشرط مسبق لرفع 

أسعار الفائدة.
وأدى هبوط حاد ملعدل البطالة في نيوزيلندا، والذي تراجع إلى 
أربعة في املائة في الربع املاضي، لصعود الدوالر النيوزيالندي 0.6 

في املائة ألعلى مستوى في شهر عند 0.7066 دوالر أمريكي.

سجلت إسبانيا ف��ي )ي��ول��ي��و( أكبر 
ت��راج��ع شهري ف��ي نسبة البطالة منذ 
1996، مع توفير وظائف لنحو 200 ألف 
شخص في ظل انتعاش القطاع السياحي 

بعدما شلته أزمة وباء كوفيد - 19.
وبحسب »الفرنسية«، تشير األرق��ام 
الصادرة أمس عن وزارة العمل والضمان 
االج��ت��م��اع��ي، إل���ى أن ع���دد األش��خ��اص 
املسجلني على ق��وائ��م البطالة تراجع 
مبقدار 197841 شخصا في )يوليو( 
مقارنة )ي��ون��ي��و(، م��ا يعني انخفاض 

البطالة 5.47 في املائة.
ويقدر العدد اإلجمالي للعاطلني عن 

العمل بنحو 3.416 مليون شخص.
وأوردت ال�����وزارة ف��ي ب��ي��ان، »إن��ه 
أك��ب��ر ت��راج��ع ش��ه��ري ف��ي ك��ام��ل سلسلة 
اإلح���ص���اءات، ي��ف��وق نسبتي التراجع 
ف��ي )م��اي��و( و )ي��ون��ي��و( ال��ل��ت��ني كانتا 

قياسيتني«.
وأع��ل��ن املعهد الوطني لإلحصاءات 
األسبوع املاضي عن تراجع نسبة البطالة 
في الفصل الثاني من العام إلى 15.26 في 
املائة من القوة العاملة، مقابل 15.9 في 

املائة في الفصل األول.
والقسم األكبر من الذين وجدوا وظيفة 
ف��ي )يوليو( »133658« يعملون في 
قطاع اخلدمات الذي تهيمن عليه السياحة 
وميثل 13 في املائة من إجمالي الناجت 

القومي اإلسباني.
من جهة أخرى، أعلن معهد اإلحصاءات 
أمس، أن عدد السياح ازداد في )يونيو( 
بأكثر من عشرة أضعاف عما كان عليه 
في الشهر نفسه من عام 2020، الذي شهد 
رفع احلجر املنزلي الصارم املفروض في 

ظل املوجة األولى من تفشي الوباء.
واستقبلت إسبانيا مليوني سائح 
أجنبي في )يونيو( مقارنة ب�204272 
سائح في )يونيو( 2020. وشكل األملان 
القسم األك��ب��ر م��ن ال��واف��دي��ن »22.6 في 
امل��ائ��ة«، إذ بلغ ع��دده��م نصف مليون 

سائح.
غير أن هذا العدد يبقى أدنى بكثير من 
مستوى اإلقبال السياحي في )يونيو( 
2019، حني استقبلت إسبانيا 8.8 مليون 

سائح.
وج��ددت احلكومة في مطلع )يوليو( 
هدفها باجتذاب نحو 45 مليون سائح 
أجنبي ه��ذه ال��ع��ام، م��ا ي���وازي تقريبا 
نصف عدد السياح في 2019 قبل األزمة 
الصحية، ح��ني ك��ان ه��ذا البلد الوجهة 

السياحية الثانية في العالم بعد فرنسا.
وقصد 5.4 مليون سائح إسبانيا خالل 
األشهر الستة من 2021، مقابل 10.8 

مليون في الفترة ذاتها من عام 2020، 
وي��رج��ع ذل��ك إل��ى األداء اجليد للقطاع 
في األشهر الثالثة األول��ى من العام قبل 

اندالع أزمة كوفيد في إسبانيا.
وف��ي مواجهة ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي، 
م��ددت احلكومة اإلسبانية أم��س حتى 
نهاية )أكتوبر( مجموعة تدابير تهدف 
إلى مساعدة األشخاص ذوي األوض��اع 

الهشة على مواجهة عواقب الوباء.
وأق���رت حكومة االش��ت��راك��ي بيدرو 
سانشيز، هذه التدابير املعروفة ب�«الدرع 
االجتماعي« في )م���ارس( 2020 خالل 
الطفرة الوبائية األول���ى التي أصابت 
إسبانيا بصورة خاصة، وم��ن ضمنها 
تعليق عمليات ط��رد املستأجرين من 
امل��ن��ازل ف��ي ح���ال التخلف ع��ن تسديد 
اإلي��ج��ار، وتعليق عمليات قطع التيار 
الكهربائي واملياه والغاز عمن يعجز عن 

تسديد فواتيره.

1996 أكبر تراجع للبطالة في إسبانيا منذ  طلبيات املصانع األميركية
تفوق التوقعات في يونيو

زادت الطلبيات اجلديدة لشراء السلع األمريكية الصنع بأكثر من 
املتوقع في يونيو حزيران بينما ظل إنفاق الشركات على املعدات قويا، 
مما يشير إلى قوة مستمرة في قطاع الصناعات التحويلية على الرغم 

من حتول في زخم اإلنفاق من السلع إلى اخلدمات.
وقالت وزارة التجارة إن طلبيات املصانع ارتفعت 1.5 باملئة في 

يونيو بعد صعودها 2.3 باملئة في مايو .
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن 

ترتفع طلبيات املصانع 1.0 باملئة.
وعلى أساس سنوي قفزت طلبيات املصانع 18.4 باملئة. وكانت 
الزيادة في الطلبيات ذات قاعدة عريضة وشملت اآلالت وأجهزة 
الكمبيوتر وامل��ع��دات الكهربائية واألج��ه��زة املنزلية ب��ني أشياء 

أخرى،وفقا ل�«رويترز« .
وظل إنفاق الشركات على املعدات قويا في الربع الثاني من العام 
وسجل منوا بأكثر من عشرة باملئة لرابع فصل على التوالي. وساهم 
ذلك في رفع مستوى الناجت احمللي اإلجمالي فوق ذروته السابقة على 

اجلائحة التي سجلها في الربع الرابع من 2019 .

تتمات

»الصحة العاملية«
وقف إعطاء اجلرعات املنشطة من اللقاحات املضادة ملرض كوفيد- 
19 حتى نهاية سبتمبر على األقل. وأضاف أن الهدف من هذه اخلطوة 
هو ضمان تطعيم عشرة في املئة على األقل من سكان كل دولة. وقالت 
كاثرين أوبراين مديرة قسم التطعيم واللقاحات واملنتجات احليوية في 
منظمة الصحة للصحافيني: نريد بدالً من ذلك التركيز على أن يحصل 
الناس األكثر عرضة خلطر املرض الشديد والوفاة على اجلرعتني األولى 

والثانية.

تركيا
وكانت تركيا قد شهدت منذ أيام اندالع حرائق غابات في عدة واليات 
جنوب وجنوب غربي البالد من ضمنها )أنطاليا( و)اضنة( و)موغال( 
و)مرسني( و)عثمانية( وأعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
»مناطق منكوبة«. وبلغت حصيلة ضحايا احلرائق في تركيا 8 وفيات 

وعشرات اإلصابات فيما متكنت السلطات املعنية من إخماد معظمها.

تتمات


