
وص��ف رئيس املجلس األوروب���ي ش��ارل 
ميشال خطة التعافي من جائحة فيروس 
)كورونا املستجد - كوفيد 19( التي كشفت 
عنها املفوضية األوروبية بأنها »خطوة مهمة 
في التعامل مع أزمة الفيروس« مطالبا الدول 

االعضاء بسرعة البت فيها.
وق��ال ميشال في بيان ان اخلطة البالغة 
قيمتها 750 مليار يورو )825 مليار دوالر( 
تعد »خ��ط��وة مهمة ف��ي عملية صنع القرار 
وستساعد في توجيه الدعم نحو القطاعات 

واملناطق االكثر تضررا باجلائحة«.
وأضاف انه سيثير هذه املسألة خالل قمة 
زعماء االحتاد االوروب��ي في ال19 من يونيو 
املقبل مشددا على ض��رورة »بذل كل ما يلزم 

للتوصل التفاق قبل إجازة الصيف«.
وأوض���ح ان مواطني االحت���اد األوروب���ي 
والشركات العاملة فيه تأثروا للغاية باألزمة 
مطالبا جميع ال���دول األع��ض��اء ف��ي االحت��اد 
األوروبي على بحث اقتراح املفوضية بسرعة 
والعمل بشكل بناء من أجل التوصل إلى توافق 

يخدم مصالح االحتاد«.
وك��ان��ت املفوضية األوروب���ي���ة اقترحت 
ف��ي وق��ت س��اب��ق االرب��ع��اء خطة ت��ع��اف من 
األزم��ة الناجمة عن جائحة الفيروس بقيمة 
750 مليار يورو )825 مليار دوالر( اطلق 

عليها اسم )اجليل القادم لالحتاد األوروبي( 
يخصص منها 500 مليار يورو )550 مليار 
دوالر( ف��ي شكل منح إل��ى ب��ل��دان االحت��اد 
األوروب���ي األكثر تضررا من اجلائحة فيما 
يتاح باقي املبلغ 250 مليار يورو )275 مليار 

دوالر( كقروض.

توقعت وكالة الطاقة الدولية، تراجع االستثمار العاملي 
في قطاع الطاقة بنسبة 20 باملئة على أس��اس سنوي، أو 
نحو 400 مليار دوالر خالل 2020، بسبب تداعيات كورونا. 
وقالت الوكالة في »تقرير االستثمار 2020«، إن اجلائحة 

أطلقت أكبر انخفاض في االستثمار العاملي للطاقة تاريخيا. 
كما توقعت انخفاض اإلنفاق في كل القطاعات الرئيسة 
خالل العام احلالي، سواء من الوقود األحفوري إلى مصادر 
الطاقة املتجددة. وتابعت: »االنخفاض ال مثيل له، وهناك آثار 

محتملة خطيرة على أمن الطاقة وحتوالت الطاقة النظيفة«.
وحسب التقرير، كان االستثمار العاملي في الطاقة يسير 
على الطريق الصحيح بداية 2020 بنمو متوقع 2 باملئة على 
أساس سنوي، وهو ما كان سيكون أكبر زيادة سنوية في 
اإلنفاق خالل 6 سنوات. لكن أزمة فيروس كورونا املستجد، 
تسببت في توقف قطاعات كبيرة من االقتصاد العاملي في 
غضون أشهر قليلة. وق��درت الوكالة انخفاض إي��رادات 

قطاع الطاقة بأكثر من تريليون دوالر في 2020، في ظل 
تراجع الطلب وانخفاض األسعار وارتفاع في حاالت عدم 
دفع الفواتير. وميثل النفط معظم هذا االنخفاض، حيث من 
املتوقع ألول مرة أن ينخفض إنفاق املستهلك العاملي على 

النفط، إلى ما دون املبلغ املنفق على الكهرباء، وفق التقرير.
وأش��ارت الوكالة أن تراكم الديون املرتفعة بعد األزمة، 
سيشكل مخاطر دائمة على االستثمار، وقد يكون ضارا بشكل 
خاص للتوقعات في بعض البلدان النامية، حيث ميكن أن 

تكون خيارات التمويل ومجموعة املستثمرين محدودة أكثر.
وتوقع التقرير أن ينخفض االستثمار العاملي في النفط 
والغاز بنحو الثلث في 2020، وس��ط معاناة العديد من 

شركات النفط الوطنية من نقص حاد في التمويل.
وزادت: »إذا استمر االستثمار بقطاع النفط عند مستويات 
2020، فإن ذلك سيقلل من مستوى املعروض النفطي املتوقع 

في عام 2025 بنحو 9 ماليني برميل يوميا«. 
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ق��ال حاكم نيويورك ان��درو كومو ان الوالية 
ت��واج��ه عجزا ف��ي االي����رادات يقدر بنحو 13.3 
مليار دوالر وذلك اثر تداعيات فيروس )كورونا 
املستجد - كوفيد 19( ال��ذي تسبب بوجود عدد 
قياسي من العاطلني عن العمل واغالق لشركات 

واعمال لنحو شهرين.
واوض��ح كومو خ��الل مؤمتر صحفي ان��ه دعا 
م���رارا ال��ى احل��ص��ول على م��س��اع��دات اك��ب��ر من 
واش��ن��ط��ن السيما بعد ان اض��ط��رت نيويورك 
لالستجابة ال��ى واح���دة م��ن أس���وأ التحديات 
الصحية في الواليات املتحدة مستشهدا مبساعدات 
سابقة قدمت ملدينة ل��وس اجن��ل��وس وواليتي 
ف��ل��وري��دا ول��وي��زي��ان��ا عندما تعرضت ل��ك��وارث 
طبيعية وحصلت على مساعدات فيدرالية لدعم 

اقتصاداتها.
وك��ان حاكم نيويورك قد اجتمع مع الرئيس 

االمريكي دونالد ترامب ملناقشة رد فعل الوالية 
على تفشي ال��وب��اء ونهجها ف��ي اع���ادة تشغيل 
االقتصاد االمريكي مشيرا الى انه ناقش مع ترامب 
عددا من برامج البنية التحتية الواسعة النطاق 
في مدينة نيويورك مبا في ذل��ك حتديث شبكة 
القطارات. وذكر ان نيويورك اعلنت عن أدنى عدد 
يوميا من الوفيات بسبب الفيروس خالل ال24 
ساعة املاضية منذ بدء تفشيه فى الواليات املتحدة 
وفي مدينة نيويورك وهي بؤرة الوباء في البالد 
فقد اك��د عمدة مدينة نيويورك بيل دي بالسيو 
»ان مؤشرات العدوى واالصابة وحاالت دخول 

املستشفى والوفيات ال تزال مختلطة«.
ووفقا حلصيلة جامعة )جونز هوبكنز( من 
احل��االت في ال��والي��ات املتحدة فقد اك��دت والية 
نيويورك اكثر من 363 الف اصابة واكثر من 29 

الف حالة وفاة بسبب الفيروس.

نيويورك تواجه عجزًا يفوق 
13 مليار دوالر بسبب تداعيات كورونا

2020 خالل  دوالر  تريليون  تفوق  إيرادات  العاملي  القطاع  أفقد  كورونا 

20 باملئة الطاقة الدولية: انخفاض استثمارات الطاقة العاملية 

املجلس األوروبي يدعو إلى 
سرعة البت في خطة التعافي

»رينو«: الدمج مستبعد لكن التعاون وثيق

نيسان وميتسوبيشي.. خطة إنقاذ لضمان االستمرار
أع��ل��ن��ت ش���رك���ات »ري���ن���و« 
و«نيسان موتور« و«ميتسوبيشي 
م�����وت�����ورز«، ت��ف��اص��ي��ل خطة 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ج��دي��دة تعهدت 
فيها بتعميق التعاون في تطوير 
وإنتاج السيارات، للحفاظ على 
االستمرارية كمجموعة مصنعة 
ل��ل��س��ي��ارات. وت��واج��ه الشركات 
الثالث أزمة بفعل جائحة كورونا، 
التي جاءت بينما يحاولون إعادة 
صياغة شراكاتهم بعد القبض 
على رئيس مجلس إدارة املجموعة 

كارلوس غصن في 2018 وعزله 
من منصبه.

وسيركز التحالف الذي جرت 
إعادة صياغته على قطاعات أكثر 
منهجية في العمل، حيث سينصب 
تركيز واح��دة من الشركات على 
نوع معني من السيارات والنطاق 
اجلغرافي، فيما ستحذو الشركتان 

األخريان حذوها.
وكان الهدف إنشاء أكبر شركة 
لصناعة السيارات بحلول 2022، 
عندما أعلنت »رينو« و«نيسان 

موتور« و«ميتسوبيشي« أحدث 
خططهم االستراتيجية للتحالف 

في سبتمبر 2017.
وق��ب��ي��ل اإلع����الن ع��ن اخل��ط��ة، 
ق��ال م��ص��در مطلع اش��ت��رط عدم 
نشر اسمه: »ستكون هناك إعادة 
هيكلة، وستكون هناك تخفيضات 
في التكاليف الثابتة، وسيجري 

تقليص عدد من املشروعات«.
وم��ع تراجع أرب��اح الشركات 
ال��ث��الث ستكون آالف الوظائف 
م��ه��ددة، حيث ستعلن »ري��ن��و« 
و«ن��ي��س��ان« خططا منفصلة 

إلعادة الهيكلة هذا األسبوع.
وأح���د ال��ت��س��اؤالت املهمة 
يتعلق مبكان شركة »داميلر« 
األملانية لصناعة السيارات في 
التحالف، إذ انضمت للشراكة 
الفرنسية اليابانية في 2010، 
وتعهدت بترشيد التكاليف 
للحافالت واحملركات الصغيرة 
وال��ش��اح��ن��ات مستقبال. لكن 
املشروعات املشتركة أصبحت 
قليلة ومتباعدة منذ ذلك احلني.

وقال رئيس التحالف جان 
دومينيك سينار في وقت سابق 
من العام اجلاري، إن الشركات 
»ال مت��ل��ك أي خ���ي���ار« س��وى 
تعميق التعاون. لكن مصادر 
كبيرة في التحالف تقول إن 
أي محادثات بشأن دمج شامل 

مؤجلة في الوقت الراهن.
من جانبه، قال رئيس شركة 
»ري��ن��و« الفرنسية لصناعة 
السيارات، إن خطة دم��ج بني 
ش��رك��ت��ه وش��رك��ت��ي »نيسان 
م��وت��ورز« و«ميتسوبيشي«، 
مستبعدة في الوقت احلالي، 
لكنه أك��د على ت��ع��اون وثيق 

فيما بينها.
وذك��ر الرئيس جان دومينيك 
سينار، ف��ي م��ؤمت��ر صحفي، إن 
التعاون الوثيق سيشكل العمود 
الفقري للكيانات الثالثة خالل 
ال��ف��ت��رت��ني احل��ال��ي��ة وامل��ق��ب��ل��ة، 
بهدف تطوير صناعة السيارات 
وخفض التكاليف. وتراجع األداء 
التشغيلي للشركات الثالث خالل 
الفترة املاضية من العام اجلاري، 
حتت ضغوطات جائحة كورونا 
على االقتصاد العاملي، ما تسبب 
في غلق مصانع وتوقف اإلنتاج 

وتراجع القوة الشرائية.
وف���ي ب��ي��ان م��ش��ت��رك، ق��ال��ت 
الشركات إنها بصدد تقسيم جديد 
ل��أع��م��ال ه��دف��ه ال��رئ��ي��س خفض 
النفقات والتكاليف االستثمارية 
بنسبة 40 باملئة خ��الل الفترة 

املقبلة حتى عام 2025.
ومن املقرر أن تتولى كل شركة 
أدوارا م��ح��ددة ل��ه��ا ف��ي م��راح��ل 
التصنيع والتسويق؛ فيما ستكون 
»ن��ي��س��ان« مسؤولة ع��ن تطوير 
امل��رك��ب��ات ال��ري��اض��ي��ة متعددة 

األغ���راض )SUV(، بينما تظل 
»رينو« الرائدة في مجال املركبات 

التجارية اخلفيفة.
ك��م��ا ت��ت��ول��ى ك��ل م��ن »ري��ن��و« 
و«ن��ي��س��ان« زم���ام امل���ب���ادرة في 
عناصر رئيسية للتكنولوجيا 
االبتكارية؛ وتركز »نيسان« على 
تطوير املركبات ذاتية القيادة، 
بينما ستقود »رينو« مجال النظام 
األساسي للسيارات الكهربائية 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة. وت��ك��ون نيسان 
»الشركة املرجعية« في الصني 
وأمريكا الشمالية واليابان، بينما 
ستكون رينو الشركة املرجعية في 
أوروبا وروسيا؛ أما ميتسوبيشي 
فستكون ف��ي ال��ص��دارة بجنوب 
شرق آسيا وأوقيانوسيا وجزر 

احمليط الهادئ.
وكانت وسائل إع��الم يابانية 
وفرنسية أشارت في 2019، إلى 
توتر العالقة بني التحالف، عقب 
اعتقال رئ��ي��س نيسان السابق 
كارلوس غصن، الذي هدد اعتقاله 
اإلب��ق��اء على متانة العالقة بني 

الكيانات الثالثة.

رئيس املجلس األوروبي

قالت منظمة العمل الدولية ، إن أكثر من 
سدس شباب العالم فقدوا وظائفهم، بسبب أزمة 
فيروس كورونا املستجد. وأوضحت املنظمة 
التابعة لأمم املتحدة، في النسخة الرابعة من 
تقريرها حول أثر جائحة كورونا على الوظائف، 
أن ما يعادل 305 ماليني وظيفة ُفقدت بسبب 

كوفيد19-.
وأضافت أن األثر واضح في األميركتني على 
وجه اخلصوص، اللتني تضمان البؤر اجلديدة 
لتفشي فيروس كورونا، بحسب منظمة الصحة 

العاملية.
وقال مدير منظمة العمل الدولية، غاي رايدر، 
إن العمال الصغار ال��ذي��ن ت��ت��راوح أعمارهم 
بني -15 28 عاما قد يواجهون صعوبات في 
احل��ص��ول على التدريب امل��الئ��م، أو االلتحاق 

بوظائف قد متثل امتدادا ملهنهم.
وع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د األم���ي���رك���ي، ارت���ف���ع ع��دد 
األميركيني الذين فقدوا وظائفهم منذ بداية أزمة 
فيروس كورونا املستجد قبل شهرين إلى حوالي 

39 مليون شخص.
وأف��ادت وزارة العمل أن أكثر من 2.4 مليون 
شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانات 
البطالة األسبوع املاضي، في أحدث موجة من 
حاالت التسريح من العمل التي تسببت في إغالق 
الشركات على الصعيد الوطني، وأدت إلى انهيار 

االقتصاد. بذلك يرتفع اإلجمالي احلالي إلى رقم 
مذهل يصل إلى 38.6 مليون شخص.

وق��ال رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي، 
جيروم باول، إن معدل البطالة قد يبلغ ذروته 
في مايو أو يونيو عند ٪20 إلى 25 باملئة - وهو 
مستوى غير مسبوق منذ حدوث الكساد العظيم 

في الثالثينيات.
ويشمل الفرق بني العدد اإلجمالي للطلبات 
وع��دد املستفيدين الفعليني املطالب املرفوضة 

ومن حصلوا مجددا على وظيفة.
من جهة أخ��رى، ظ��ّل النشاط الصناعي في 
منطقة فيالدلفيا )شمال ش��رق البالد( سلبيا 
خالل مايو للشهر الثالث على التوالي، وذلك 
الس��ت��م��رار ت��أث��ره ب��وب��اء كوفيد19-، وف��ق ما 
أظهر مؤشر الفرع احمللي لالحتياطي الفيدرالي 

األميركي الذي ُنشر اخلميس أيضا.
وش��رح ف��رع االحتياطي ف��ي بيان أن��ه رغم 
استعادة مؤشر النشاط  بعض عافيته خالل 
مايو )13+ نقطة(، إالّ أنه استقر عند 43،1- 

نقطة ويبقى بالتالي منكمشا.  
ويقيس امل��ؤش��ر ت��ص��ور صناعيي املنطقة 
الثالثة لالحتياطي الفيدرالي )تغطي شرق 
بنسلفانيا وديالوير وجنوب نيوجيرسي( لبيئة 
األع��م��ال من خ��الل نشاط شركاتهم. وأجريت 

الدراسة بني 11 و18 مايو.

»سدس« شباب العالم عاطل 
عن العمل بسبب كورونا

تزدهر املنظمات اإلجرامية عادة في فترات األزمات مثل 
ما يحدث اليوم، ألنها قادرة على إقراض األموال نقدا وفورا، 
في وقت ترفض فيه البنوك ذلك أو ال تقوم به بالسرعة 

الكافية، مما يعطي هذه املنظمات فرصة كبيرة للسيطرة.
وانطالقا من هذه املقدمة، قالت جمعية »من أجل إنقاذ 
األعمال« أصدرت حتذيرا من أن املافيا في إيطاليا أصبحت 

هي البنك األول حاليا.
وقالت اجلمعية إن املافيا متثل »بنكا« لديه أموال ضخمة 
وميكنه إقراض املال على الفور، مما يشكل إغراء للشركات 
التي تواجه صعوبات وبطء البيروقراطية واحلذر الشديد 

من مؤسسات االئتمان عند التقدم للحصول على قرض.
وأوضحت أن هذا الوضع نعمة للمنظمات اإلجرامية التي 
ميكنها التسلل إلى قطاعات جديدة من االقتصاد، أو تعزيز 
قبضتها على العديد من الشركات الصغيرة واملتوسطة 
املثقلة بديونها أصال، وبالتالي ستحّملهم هذه املنظمات 
مبلغ 100 مليار يورو من الرسوم غير القانونية، وهو ما 

يعادل %7 من الناجت احمللي اإلجمالي.
وعلى هذا األس��اس، من املتوقع أن يقع حوالي ُخمس 
رج��ال األع��م��ال اإليطاليني ضحايا لالبتزاز واالحتيال 
والقروض الربوية املجحفة بنسب تبلغ ضعف املعدل الذي 

تطبقه البنوك في املتوسط.
وبشكل عام، يطبق هؤالء املقرضون اجلشعون قروضا 
بفائدة ال تقل عن 10 باملئة  شهريا، ويطلبون سداد ضعف 
املبلغ امل��ق��دم ف��ي ع��ام واح���د، بحيث تبلغ نسبة امل��راب��اة 

السنوية حوالي 100 مليار يورو.
أثناء أزمة العام 2008، فضلت ُعشر الشركات في قطاع 
الزراعة والتجارة واخلدمات التحول إلى أسماك القرش 
العدميي الضمير بدل اللجوء إلى املصرفيني املترددين، 
وفقا لتقرير صادر عن املعهد اإليطالي للدراسات السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية )أوريسبيس(.
على اجلانب اآلخ��ر، يقول جتمع الشركات اإليطالية 
ووزارة الداخلية إن شهرين م��ن احلجر الصحي كانا 

سيؤديان إلى زيادة التآكل بنسبة متاثل تلك التي وقعت 
بني عامي 2008 و2013 والتي بلغت 30باملئة.

وقالت ال��وزارة وكذلك احملافظون والقضاة إن املافيا 
تستغل الصعوبات االقتصادية التي متر بها البالد، وهم 
يطالبون بتتبع أدق للتدفقات املالية وبزيادة الضوابط 
وإنشاء »رمز أحمر« لإلبالغ عن املعامالت املشبوهة بشكل 

أسرع وأكثر كفاءة.
وترى اجلمعيات املختلفة التي متثل التجار والشركات 
الصغيرة واملتوسطة أن هناك حاجة ملحة -م��ن أجل 
محاربة ال��رب��ا- للحصول على السيولة ف��ورا من خالل 
املساعدة التي وع��دت بها احلكومة والقروض املصرفية 

بضمان الدولة، ألن اخلطر هو أال تصل األموال إال في وقت 
متأخر للغاية، وتستفيد منها شركات واقعة حتت سيطرة 

املافيا.
جدير بالذكر أن املافيا في األص��ل كانت م��ت��رددة في 
ممارسة امل��راب��اة، ولكن األزم��ات التي وقعت في العقود 

األخيرة أعطتها طريقة سريعة وفعالة خلدمة مصاحلها.
ووضعت املافيا إقراض الشركات ضمن إستراتيجيتها، 
وهي تعطي امل��ال على الفور، وأحيانا تلغي الفائدة على 
القرض أو تخفضها بشكل كبير للغاية، حتى إذا جتاوزت 
الشركة املدينة املرحلة احلرجة، لن تستطيع رفض أي 

طلب لها.

مع بطء البنوك وترددها

املافيا متد يد اإلنقاذ إلى الشركات اإليطالية املتعثرة

حاكم نيويورك

»ف������������احت« ال���ت���رك���ي���ة 
ت���س���ت���ع���د ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب 

عن الطاقة
تستعد سفينة التنقيب التركية »ف��احت«، 
لإلبحار نحو البحر األس���ود، للمشاركة في 
أعمال تنقيب. ورست سفينة »فاحت« في ميناء 
حيدر باشا بإسطنبول، يوم العاشر من أبريل 

املاضي، قادمة من شرقي البحر املتوسط.
وبعد إمت��ام التحضيرات الالزمة، تستعد 
السفينة لإلبحار نحو البحر األسود، يوم 29 
مايو احلالي، تزامناً مع الذكرى 567 لفتح 
القسطنطينية )إسطنبول(، على يد السلطان 

العثماني محمد الفاحت.
وتعد سفينة »فاحت«، من أبرز سفن التنقيب 
التركية، ويبلغ طولها 229، وعرضها 36 متراً، 
ودخلت اخلدمة عام 2011. وتتميز السفينة 
املصنفة ضمن سفن اجليل السادس بامتالكها 
تكنولوجيا عالية، وتعد من أفضل 5 سفن 
ح��ول العالم مم��ن متتلك تلك التكنولوجيا 

الفائقة.
وكانت سفينة »فاحت« تقوم بأعمال التنقيب 
شرق املتوسط لصالح تركيا وجمهورية شمال 

قبرص التركية، إلى جانب سفينة »ياووز«.
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