
ن��ش��رت وزارة اخل��ارج��ي��ة التركية، 
خريطة تظهر احلقول اجل��دي��دة شرقي 
البحر املتوسط، وال��ت��ي تقدمت أنقرة 
بطلب ل��أمم امل��ت��ح��دة، للحصول على 

رخصة التنقيب عن الطاقة فيها.
ونشر السفير تشاغطاي أرجياس، 
املسؤول عن شؤون العالقات السياسية 
الثنائية، املدير العام للحدود البحرية 
واجلوية في اخلارجية التركية، تغريدة 
عبر تويتر، أرفقها بخريطة تظهر حقول 

التنقيب اجلديدة.
وسبق أن تقدمت أنقرة، بطلب لأمم 
املتحدة حلصول شركة البترول التركية 
)تباو(، على رخصة التنقيب في حقول 
إضافية ضمن اجل��رف القاري التركي، 

شرقي البحر املتوسط.

وفي رده على سؤال حول طلب شركة 
البترول التركية، رخصة من أجل القيام 
بأنشطة التنقيب ف��ي ح��ق��ول إضافية 
ش��رق��ي امل��ت��وس��ط، ق��ال امل��ت��ح��دث باسم 
وزارة اخلارجية التركية حامي أقصوي، 
إن ب��الده ستحمي بكل حزم حقوقها في 

شرقي البحر املتوسط.
وأوض��ح، في تصريحات االثنني، أن 
ح��ق��ول الترخيص اجل��دي��دة ه��ي ضمن 
حدود اجلرف القاري الذي مت إبالغ األمم 
املتحدة بها. وتواصل السفن التركية، 
أنشطتها في التنقيب عن الطاقة، داخل 
اجل���رف ال��ق��اري للبالد، ش��رق��ي البحر 
املتوسط، وسط اعتراض من قبل قبرص 
الرومية واليونان واالحت��اد األوروب��ي 

والواليات املتحدة ومصر وإسرائيل.

غ���ي���رت ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 
ح���س���اب���ات وخ���ط���ط اجل��م��ي��ع 
بالنسبة للسفر وال��رح��الت 
السياحية. ورغ��م توجه الدول 
إل���ى إع����ادة ال��ف��ت��ح التدريجي 
حل��رك��ة ال��ط��ي��ران واألن��ش��ط��ة 
املختلفة، فإن حركة السياحة قد 
ال تعود كما كانت عليه قبل أزمة 

كورونا.
ي��س��ت��ع��رض ه����ذا ال��ت��ق��ري��ر 
سيناريوهات مستقبل قطاع 
السياحة خالل العام اجل��اري، 
يقول خبراء إن القطاع السياحي 
قد يشهد أس��وأ أداء له في نحو 
سبعة ع��ق��ود، وي��ن��ه��ي عشرة 

أعوام من النمو املتواصل.
قبل وباء كورونا، كان هناك 
نحو مليار ونصف املليار سائح، 
يجوبون العالم سنويا ذهابا 
وإيابا، في جميع أوقات العام. 
هذا العدد الهائل كان يوفر نحو 
330 مليون وظيفة مباشرة، أو 
ما يعادل 10 في املئة من إجمالي 

الوظائف عامليا. 
ليس ذلك فحسب، بل إن قطاع 
السياحة تصل قيمته إلى نحو 9 
تريليونات دوالر، ويشكل 10 
في املئة من االقتصاد العاملي. 
وي���ع���ادل ق���ط���اع ال��س��ي��اح��ة، 
حجم اقتصاد اليابان وأملانيا 

. مجتمَعنينْ
لكن م��اذا عن تداعيات وباء 
ك��ورون��ا، خصوصا م��ع توجه 
الدول إلى إعادة فتح اقتصاداتها 
م��ن ج��دي��د؟، ف��ي ه���ذا ال��ص��دد، 

وضعت منظمة السياحة العاملية 
ثالثة سيناريوهات خلسائر 

قطاع السياحة:
السيناريو األول متفائل، إذ 
يفترض رف��ع قيود السفر في 
يوليو املقبل، مما يعني انخفاض 
ع��دد السياح 58 ف��ي امل��ئ��ة، أي 
م��ا ي��ع��ادل 850 مليون سائح 
خالل 2020، في حني قد تهبط 
إيرادات السياحة العاملية بأكثر 

من 900 مليار دوالر.
أم����ا ال��س��ي��ن��اري��و ال��ث��ان��ي، 
فيفترض رفع القيود عن السفر 
ف��ي سبتمبر، مم��ا س��ي��ؤدي إلى 
انخفاض عدد السياح ب�70 في 
املئة، أي ما يعادل مليار سائح، 
وه��ب��وط اإلي�����رادات بأكثر من 

تريليون دوالر.
وف��ي��م��ا ي��خ��ص السيناريو 
األكثر تشاؤما، فيفترض رفع 
قيود السفر في ديسمبر، وهو 
ما يعني انخفاض عدد السياح 

78 ف��ي امل��ئ��ة، أي بنحو مليار 
و140 مليون سائح، وهبوط 
اإليرادات بنحو تريليون ومئتي 
مليار دوالر هذا العام. ليس هذا 
فحسب، فالتوقعات تشير إلى 
أن قطاع السياحة سيفقد ما بني 

100 و120 مليون وظفية.
ه��ذا ك��ان ع��ن سيناريوهات 
خسائر قطاع السياحة، فماذا 
عن املستقبل؟، تظهر األح��داث 
التاريخية تباين الوقت الذي 
استغرقه القطاع حتى يتعافى، 
فمثال أخذ قطاع السياحة نحو 
14 شهرا حتى تعافى متاما من 
تداعيات هجمات احل��ادي عشر 

من سبتمبر 2001.
وف��ي ع��ام 2003، بعد وباء 
س��ارس، استغرق القطاع نحو 
ع���ام للتعافي. بينما اح��ت��اج 
القطاع نحو 19 شهرا، للتعافي 
من تداعيات األزمة املالية، التي 

عصفت بالعالم في 2009.

ق��د ال حت��ت��اج ال��ص��ني إل��ى نصف 
السلع التي كانت تستوردها هذا 
ال��ع��ام، إذ تشير التوقعات إل��ى أن 
واردات��ه��ا من تلك السلع ستتراجع 
على نحو كبير، وهو ما يلقي الضوء 
على املعاناة التي قد تتكبدها الدول 
املصدرة لها والتي تعتمد خزائنها 
على نحو رئيسي على صادراتها 

للسلع واخلدمات.
وق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة األمم امل��ت��ح��دة 
للتجارة والتنمية )أون��ك��ت��اد(، إن 
ص��ادرات دول العالم إلى الصني قد 
تتراجع مبا يتراوح بني 15.5 مليار 
دوالر و33.1 مليار دوالر العام 

اجلاري.
أضافت أن هذا ميثل تراجعا يصل 
في حده األقصى إلى %46، مقارنة 
بنمو كان مستهدفا وذل��ك قبل وباء 
ك��ورون��ا. وتثير تلك التقديرات من 
املخاوف، خاصة على الدول النامية 
ال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى ت��ص��دي��ر السلع 

األولية، واخلدمات والبقوليات.
وتعتمد ثلثا ال��دول النامية على 
صادراتها من السلع، وفقا للتقرير، 
الذي أرسلته املنظمة. ومن املتوقع أن 

تتراجع صادرات الدول النامية التي 
تعتمد على تصدير السلع، بني 2.9 
مليار دوالر و2.9 مليار دوالر، وهو 

ما ميثل 9 باملئة خسارة في معدل 
النمو ال��س��ن��وي. وتستقبل الصني 

خمس صادرات العالم من السلع.
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3 أشهر.. النفط  ألول مرة بـ 
40 دوالرًا يقفز فوق حاجز 

صعدت أسعار النفط أمس األربعاء 1.6 
باملئة خلام برنت الذي صعد فوق مستوى 
40 دوالراً للمرة األولى منذ ثالثة أشهر، 
كما صعد اخل��ام األميركي 2.6 باملئة إلى 
37.7 دوالر للبرميل مع اق��ت��راب موعد 
اجتماع أوب��ك+ ومع رفع إج��راءات العزل 

العام في عدد من دول العالم.
وص��درت أرق��ام املخزونات األميركية 
التي أظ��ه��رت ت��راج��ع��اً مب��ق��دار 483 ألف 
برميل مقابل توقعات ب��أن ترتفع 3.5 

مليون برميل ما دفع األسعار بقوة.
وكانت أسعار النفط صعدت أكثر من 
3 باملئة الثالثاء بفعل آم��ال بأن منتجني 
رئيسيني للخام سيوافقون على متديد 
تخفيضات انتاجية أث��ن��اء م��ؤمت��ر عبر 

الفيديو من املتوقع أن يعقد هذا األسبوع 
ومع بدء دول وواليات أميركية إعادة فتح 
االقتصاد بعد إغالقات مرتبطة بفيروس 

كورونا.
وأنهت عقود خام برنت القياس العاملي 
جلسة ال��ت��داول السابقة مرتفعة 1.25 
دوالر، أو %3.3 لتسجل عند التسوية 

39.57 دوالر للبرميل.
وق��ف��زت عقود خ��ام القياس األميركي 
غرب تكساس الوسيط 1.37 دوالر، أو 3.9 
باملئة لتبلغ عند التسوية 36.81 دوالر 
للبرميل. واخلامان القياسيان كالهما قريبا 

من أعلى مستوياتهما في 3 أسابيع.
وتدرس منظمة البلدان املصدرة للبترول 
ومنتجون آخرون للنفط من بينهم روسيا، 

يشكلون م��ا ي��ع��رف مبجموعة أوب���ك+، 
متديد تخفيضاتهم اإلنتاجية البالغة 9.7 
مليون برميل يوميا، أو حوالي 10 باملئة 
من اإلنتاج العاملي، إلى يوليو أو أغسطس 
أثناء اجتماع من املتوقع أن يعقد اليوم 

اخلميس.
ومبوجب اخلطة األصلية ألوب��ك+ فإن 
التخفيضات من املقرر أن تستمر في مايو 
ويونيو وأن تتقلص إلى 7.7 مليون برميل 

يوميا من يوليو متوز إلى ديسمبر.
وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من إعادة 
فتح الشركات في عدد متزايد من الواليات 
األميركية وال��دول حول العالم بعد أوامر 
بالبقاء في املنزل بسبب جائحة فيروس 

كورونا.

مبيعات السيارات الصينية 
12 باملئة تقفز 

قال أكبر احتاد لصناعة السيارات في الصني إن مبيعات 
السيارات في الصني سترتفع بنسبة 11.7 باملئة على أساس 
سنوي في مايو بحسب التقديرات، مما يعزز اآلمال في حدوث 
انتعاش في أكبر سوق للسيارات في العالم مع أول زيادة 

للمبيعات في شهرين متتاليني منذ عامني تقريبا.
وقال احتاد مصنعي السيارات في الصني في منشور على 
حسابه الرسمي على تطبيق )وي تشات( إن التقديرات تشير 
إلى ارتفاع مبيعات السيارات إلى 2.14 مليون وحدة في مايو 
أي��ار. وأض��اف أن األرق��ام تستند إل��ى بيانات املبيعات التي 
جمعها من الشركات الرئيسية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويتوقع االحتاد انخفاض مبيعات السيارات في الصني في 
الفترة بني يناير كانون الثاني ومايو أيار بنسبة 23.1 باملئة 

على أساس سنوي إلى 7.9 مليون وحدة.
وفي الوقت الذي تضررت فيه صناعة السيارات العاملية 
بشدة من جائحة فيروس ك��ورون��ا، ب��دت الصني شعاع أمل 
لشركات صناعة ال��س��ي��ارات مثل فولكس فاجن وجنرال 

موتورز.

اخلارجية التركية تقدمت بطلب لألمم املتحدة، للحصول على رخصة التنقيب

أنقرة تنشر خريطة حلقول 
التنقيب اجلديدة شرقي املتوسط

في املدى القصير

السياحة العاملية حتت رحمة كورونا.. 
900 مليار دوالر واخلسائر تقدر بـ 

75 باملئة تفاؤل باألسواق.. وااللتزام باتفاق أوبك+ بلغ 

السعودية وروسيا تتفقان مبدئًيا على 
متديد اتفاق »أوبك +« ملدة شهر

الصني بصدد االستغناء عن نصف السلع األجنبية هذا العام
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اتفقت السعودية وروسيا بصورة 
مبدئية على مت��دي��د ات��ف��اق »أوب���ك« 
وحلفائها احلالي خلفض إنتاج النفط 
ملدة شهر، وفًقا ملصدرين على دراية 

باألمر.
وأش���ار أح��د امل��ص��ادر إل��ى أن دول 
مجموعة »أوب���ك +« ت��درس تطبيق 

معيار لالمتثال التفاق خفض اإلنتاج.
كما ذكر مصدر أن اجتماع املجموعة 
امل��ق��رر ف��ي ال��ي��وم اخلميس مشروط 
بتعويض الدول التي لم تلتزم بشكل 
ك��ام��ل ف��ي م��اي��و بنفس امتثالها في 

األشهر القادمة.
م��ن جانبه، ق��ال اخلبير النفطي 
محمد الشطي، إن تقدمي موعد انعقاد 
اجتماع أوبك لعدة أيام، رمبا يستهدف 
االستفادة من الوقت إلعطاء فرصة 
إلصدار األسعار والقدرة على إحداث 

تأثير إيجابي على أسعار النفط.
وأض��اف الشطي إن نسب االلتزام 
باتفاق أوبك+ تظهر بحدود 75 باملئة 
باإلجمالي وهي نسبة جيدة بالظروف 
احل��ال��ي��ة، ب��ح��دود خفض مب��ق��دار 6 
ماليني برميل يومياً وهذا التزام جيد، 
ساهم بدفع األسعار إل��ى مستويات 

40 دوالراً.
وقالت وزارة الطاقة الروسية إن 
إنتاج روسيا من النفط، مع استبعاد 
مكثفات الغاز، هبط إلى 8.59 مليون 
ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا ف��ي م��اي��و أي���ار وه��و 
مستوى قريب م��ن احلصة احمل��ددة 

للبالد مبوجب اتفاق أوبك+.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ق��ال��ت بيانات 
ل��ل��وزارة، أن إنتاج روسيا من النفط 
ومكثفات الغازات تراجع إلى 39.7 
م��ل��ي��ون ط��ن )9.39 م��ل��ي��ون برميل 

يوميا( في مايو. ويتماشى ذل��ك مع 
بيانات من م��ص��ادر، وانخفاضا من 

11.35 مليون برميل يوميا في أبريل.
ومبوجب اتفاق بني منظمة البلدان 
املصدرة للبترول وروسيا ومنتجني 
آخ��ري��ن، وه��ي املجموعة املعروفة 
باسم أوبك+، تعهدت موسكو بخفض 
اإلن��ت��اج بحوالي 2.5 مليون برميل 
يوميا إل��ى 8.5 مليون برميل يوميا 
لدعم اسعار النفط. وال االتفاق مكثفات 
الغاز. وال تفصح ال��وزارة عن إنتاج 
مكثفات ال��غ��از على أس���اس شهري 
بشكل منفصل. وذكرت إنترفاكس أن 
صادرات روسيا من النفط إلى خارج 
دول االحت��اد السوفيتي السابق في 
مايو بلغت 17.36 مليون طن، أو 4.1 
مليون برميل يوميا، بانخفاض 14.2 

باملئة على أساس سنوي.
واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها 
املجمع بنحو عشرة ماليني برميل 
يوميا، أو ما يعادل %10 من إنتاج 
النفط العاملي، في مايو ويونيو ، مع 
تخفيف الحق للتخفيضات، ملواجهة 
التداعيات االقتصادية الناجمة عن 

جائحة فيروس كورونا.
وق���د تعقد أوب����ك+ م��ؤمت��را عبر 
االن��ت��رن��ت ال��ي��وم اخلميس ملناقشة 
سياستها. وكان من املقرر أصال عقد 
االجتماع األسبوع القادم. ومن املقرر 
أن تناقش املجموعة متديد تخفيضات 

اإلنتاج إلى ما بعد يونيو.
وقالت إنترفاكس أيضا إن إنتاج 
روسيا من الغاز الطبيعي تراجع 9.2 
باملئة على أس��اس سنوي في الفترة 
من يناير إلى مايو إلى 293.26 مليار 

متر مكعب.

قال إن كورونا وجه ضربة قاسية لالقتصاد العاملي

البنك الدولي: اقتصاديات الدول النامية األكثر تضررا من كورونا
حذر البنك الدولي، من تداعيات خطرة 
جلائحة ك��ورون��ا على اقتصاديات ال��دول 
النامية، التي قال إنها ستكون أكثر تضررا 

من اقتصاديات الدول املتقدمة.
ج��اء ذل��ك ف��ي ملخص ملجموعة البنك 
ال��دول��ي نشرته على موقعها اإللكتروني، 
ض��م��ن ت��ق��ري��ر »آف����اق االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي« 

ستصدره في 8 يونيو اجلاري.

وق��ال البنك إن التدابير الالزمة حلماية 
الصحة العامة، أصابت االقتصاد العاملي 
الهش بالفعل ب� »الوهن«، متسببة في حاالت 
كساد حاد في االقتصادات املتقدمة، وبلدان 
األس���واق الصاعدة والبلدان النامية على 

السواء.
وأض��اف: »يشير التحليل إل��ى أن بلدان 
األس��واق الصاعدة والنامية، التي تعاني 

ضعف أنظمتها الصحية وتلك التي تعتمد 
ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة أو ال��س��ي��اح��ة أو 

حتويالت املغتربني، ستتضرر بشدة«.
وي��رى البنك الدولي أن جائحة كورونا 
وعمليات اإلغالق االقتصادي التي رافقتها، 
»وجهت ضربة قاسية لالقتصاد العاملي، 

والسيما البلدان األفقر«.
لكنه ق���ال: »مب��ق��دور ال��ب��ل��دان النامية 

وامل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي اآلن، ات��خ��اذ خ��ط��وات 
لتسريع وتيرة التعافي بعد أن مَرّ أسوأ ما 
في األزم��ة الصحية، والتخفيف من اآلث��ار 
السلبية طويلة األج��ل«. وزاد: »الكثير من 
ب��ل��دان األس���واق الصاعدة والنامية كانت 
معرضة بالفعل للخطر قبل اجلائحة، بسبب 
تصاعد مديونيتها إلى مستويات قياسية 
وت��راج��ع ش��دي��د مل��ع��دالت من��وه��ا«. وي��ورد 

التقرير تفاصيل تداعيات هبوط أسعار 
النفط على االقتصاد العاملي عموما، ومنتجي 
النفط م��ن اق��ت��ص��ادات األس���واق الصاعدة 

والبلدان النامية على وجه اخلصوص.
وقال: »في األمد القصير، ستبقى القيود 
على النقل والسفر، لكن م��ن غير احملتمل 
أن تقدم أسعار النفط املتدنية دعما كبيرا 
للنمو، بل قد تفاقم األض���رار التي جلبتها 

اجلائحة بزيادة الضائقة املالية التي يشهدها 
املنتجون«.

ورأى البنك الدولي أنه حتى إذا ارتفعت 
أسعار النفط مع انتعاش الطلب العاملي 
على النفط، فإن الهبوط الذي أصاب األسعار 
ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة، »تذكير آخ��ر للبلدان 
املصدرة للنفط باحلاجة امللحة إلى مواصلة 

اإلصالحات الرامية إلى تنويع اقتصاداتها«.

قال معهد التمويل الدولي في تقرير 
له إن التدفقات املالية إلى أسهم وسندات 
األس���واق الناشئة، تراجعت على نحو 
كبير بلغ 78 باملئة، بسبب استمرار 
ن��زوح األم��وال من أس��واق األسهم، على 
عكس أسواق السندات التي تشهد إقباال 

متزايدا.
وأظ��ه��ر التقرير، أن س��ن��دات وأسهم 
األس��واق الناشئة شهدت تدفقات بلغت 
4.1 مليار دوالر في مايو، وهي أقل من 
التدفقات التي شهدتها في شهر أبريل 
والبالغة 18.6 مليار دوالر. وعلى عكس 
األسهم، كانت دي��ون األس��واق الناشئة 
ج��اذب��ة، إذ أنها واصلت التعافي خالل 

الشهر املاضي وجذبت 3.5 مليار دوالر.
وبلغت التدفقات املالية التي خرجت 
من أسهم األس���واق الناشئة باستثناء 
الصني نحو 4.1 مليار دوالر، فيما جذبت 
ال��ص��ني وح��ده��ا ص��اف��ي ت��دف��ق��ات بلغت 
4.8 مليار دوالر خالل تلك الفترة وهو 
ما يوضح االختالف الكبير بني الصني 

وباقي األسواق الناشئة األخرى.
وإقليميا، توزعت التدفقات إلى أسواق 
الدين بني أسواق آسيا الناشئة وأسواق 
أوروب��ا الناشئة اللتني جذبتا 1.4 مليار 
دوالر لكل منهما، فيما جذبت األس��واق 
الناشئة في أميركا الالتينية تدفقات 

قيمتها 1.3 مليار دوالر.

األسواق الناشئة جتذب
4.1 مليار دوالر في مايواملاضي


