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أوبك :انخفاض توقعات طلب النفط  9ماليني برميل يومي ًا هذا العام

ارتفاع أسعار النفط هامشي ًا بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية الشهري
ارتفعت أسعار النفط هامشياً
خ�ل�ال ت��ع��ام�لات أم���س اخلميس
بعد ص��دور تقرير وكالة الطاقة
الدولية وتصريحات وزير الطاقة
الروسي “ألكسندر نوفاك”.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام
“برنت” القياسي تسليم أكتوبر
بنحو  0.2%إل��ى  45.55دوالر
للبرميل ،كما صعدت عقود خام
“ناميكس” األم��ري��ك��ي تسليم
سبتمبر بنسبة  0.1%عند 42.72
دوالر للبرميل ،بعدما سجلت
 42.82دوالر للبرميل في وقت
سابق من التعامالت.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ،ق���ال���ت أوب����ك،
إن ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي ع��ل��ى النفط
سينخفض ع��ل��ى ن��ح��و أك��ب��ر في
 2020بسبب جائحة فيروس
ك��ورون��ا .وأض��اف��ت أن التعافي
ف���ي ال���ع���ام ال����ق����ادم س��ي��واج��ه
ضبابية كبيرة ،مم��ا يشير إلى
عوامل معاكسة متنامية للمنظمة
وحلفائها في دعم السوق.
وقالت منظمة البلدان املصدرة
للبترول (أوبك) في تقرير شهري،
إن ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي ع��ل��ى النفط
سينخفض  9.06مليون برميل
يوميا في العام اجل��اري ،وهو ما

يزيد عن تراجع قدره  8.95مليون
برميل يوميا توقعته قبل شهر.
وق���ال���ت أوب����ك ف���ي ال��ت��ق��ري��ر
“تطورات أسعار اخلام واملنتجات
ف��ي ال��ن��ص��ف ال��ث��ان��ي م��ن 2020
ستواصل التأثر باملخاوف إزاء
موجة ثانية من اإلصابات وارتفاع
املخزونات العاملية”.
وأب��ق��ت أوب���ك على توقعاتها
ب��أن الطلب العاملي على النفط
في  2021سيرتفع مبقدار سبعة
ماليني برميل يوميا لكنها قالت إن
ذلك الرأي عرضة لضبابية كبيرة
قد تتمخض عن “أثر سلبي على
استهالك البترول”.
وأتاح التعافي لبعض املنتجني
األم��ي��رك��ي�ين استئناف اإلن��ت��اج.
وتعتمد أوب��ك وروس��ي��ا اعتمادا
كبيرا على إي��رادات النفط ،لكنهما
حريصتان على أال تدفعا األسعار
للصعود كثيرا ألن ذل��ك سيدعم
بشكل أك��ب��ر من��و إن��ت��اج النفط
األميركي املنافس.
وقالت أوبك قبل نحو شهر إنها
تتوقع أن يتعافى الطلب العاملي
على النفط مبقدار سبعة ماليني
برميل يوميا في  2021بعد هبوط
بواقع تسعة ماليني برميل يوميا

هذا العام.
لكن املخاوف من موجة ثانية
من فيروس كورونا تضغط بشكل
كبير على السوق وقالت أوب��ك+
في وثائق اطلعت عليها رويترز
إن “موجة ثانية قوية” قد تفاقم
هبوط الطلب إلى  11مليون برميل
يوميا هذا العام.
وقالت أوب��ك إنها في ظل مثل
ذل��ك التصور السلبي ،ستخفق
في التعامل مع تراكم مخزونات
عاملية هائلة بحلول نهاية العام.
ومثل هذا التصور قد يعرض أيضا
للخطر خطط أوب���ك لضخ ستة
ماليني برميل إضافية من اخلام
يوميا إلى السوق العام املقبل.
من جانبه ،صرح وزير الطاقة
الروسي “ألكسندر نوفاك” بأنه
ليست هناك مقترحات لتعديل
اتفاق “أوبك” وحلفائها خلفض
إنتاج النفط.
وأش���ار إل��ى أن جلنة املراقبة
ال���وزاري���ة امل��ش��ت��رك��ة التابعة
لـ”أوبك” وحلفائها قد جتتمع في
التاسع عشر من أغسطس ،ولكنها
لن تناقش إدخ��ال تعديالت على
اتفاق خفض اإلن��ت��اج ،ألن سوق
النفط مستقرة.

اختبار إصالح بقيمة  30مليار دوالر
ينتظر حكومة لبنان املقبلة

قد يكون لبنان على وشك تلقي
م��س��اع��دات ع��اج��ل��ة بقيمة 298
مليون دوالر بعد ان��ف��ج��ار مرفأ
ب��ي��روت ،لكن م��ا يحتاجه إلع��ادة
بناء اق��ت��ص��اده امل��ت��داع��ي ،وال��ذي
تشير تقديرات البعض إلى أنه قد
يزيد على  30مليار دوالر ،لن يأتي
دون إصالح.
وق��د تعرقل استقالة حكومة
لبنان مثل ه��ذا التغيير ،في حني
من املرجح أن تخضع خطة إنقاذ
مالي وُ ضعت في أبريل للمراجعة،
بل قد تتخلى عنها اإلدارة اجلديدة،
حسب م��ا قاله م��ص��دران ماليان
مطلعان على اخلطة.
وأضاف أحد املصدرين أن خطة
اإلنقاذ ،والتي كان دعمها متعثرا
أص�لا قبل االنفجار ال��دام��ي الذي
وق��ع األس��ب��وع امل��اض��ي ،تتضمن
توقعات لم تعد واقعية ملقاييس
مالية مثل نسبة الدين إلى الناجت
احمللي اإلجمالي وسعر الصرف في
السوق املوازية.
وسيقوض ذل��ك على األرج��ح
محادثات مع الدائنني إلعادة هيكلة
دي��ن لبنان السيادي اخل��ارج��ي.
وكان لبنان بدأ في مايو محادثات
بشأن خطة إنقاذ مع صندوق النقد
الدولي بعد تعثره في سداد ديونه
جمدت
بالعملة األجنبية .لكنها ُ
بسبب عدم إحراز تقدم على صعيد
اإلص�ل�اح���ات ول��وج��ود خ�لاف��ات
بشأن حجم اخلسائر املالية.

املقياس األمثل

وفي حني مازالت حكومة رئيس
ال����وزراء ح��س��ان دي���اب مستمرة
ك��ح��ك��وم��ة ت��س��ي��ي��ر أع���م���ال بعد
استقالتها ،من املنتظر أن يتسارع

إي��ران من خالل جماعة حزب الله
الشيعية املسلحة وذات النفوذ
والتي تصنفها ال��والي��ات املتحدة
كمنظمة إرهابية .وساعد حزب
الله في تشكيل حكومة دياب.

حزب الله واحلدود

تناقص احتياطيات لبنان من النقد
األجنبي الضئيلة بالفعل بسبب
اإلنفاق على إعادة بناء مرفأ بيروت
وبنى حتتية أخرى.
ل�����ذا س���ي���ك���ون وض�����ع خ��ط��ة
اق��ت��ص��ادي��ة ذات م��ص��داق��ي��ة هو
االختبار احلقيقي ملن ستؤول إليه
قيادة لبنان ال��ذي يواجه انحدارا
في صافي تدفقات رؤوس األموال
في ظل تهافت متزايد على العملة
الصعبة.
وقال كارلوس عبادي ،مستشار
جمعية مصارف لبنان ،لرويترز
“املقياس األمثل لقدرة احلكومة
سيكون اخلطة االقتصادية التي
تضعها”.
وت��ش��ي��ر ت��ق��دي��رات ج��ارب��ي��س
إيراديان من معهد التمويل الدولي
إلى أنه في أعقاب انفجار الرابع من
أغسطس  ،زادت احتياجات لبنان
م��ن التمويل اخل��ارج��ي ل�لأع��وام
األرب��ع��ة املقبلة إل��ى أكثر م��ن 30
مليار دوالر من  24مليارا.

أغراض إجرامية
وق���ال ع��ب��ادي “للتغلب على
حق النقض ال��ذي متلكه الواليات
املتحدة بصندوق النقد ،سيكون
على احلكومة املقبلة إيجاد خطة
تركز على وض��ع االقتصاد على
م��س��ار للنمو ف��ي املستقبل دون
إمكانية حتويل املليارات ألغراض
إجرامية”.
ج��دد ال��ص��ن��دوق التأكيد على
دعمه للبنان ي��وم األح��د قبل أن
تستقيل احلكومة ،لكنه أكد أيضا
على احلاجة لإلصالحات ،وهي
النقطة التي رك��ز عليها الرئيس
ال��ف��رن��س��ي إمي��ان��وي��ل م��اك��رون
األسبوع املاضي.
ومع اقتراب عدد اللبنانيني الذين
يعيشون ف��ي فقر م��ن نصف عدد
السكان ،تتنوع هذه اإلصالحات
م��ن بناء شبكات أم��ان اجتماعي
حلماية األكثر ضعفا إل��ى ضمان
مشاركة النخبة الثرية في عبء

ركود تاريخي لالقتصاد البريطاني
بعد انكماش بـ 20باملئة

سجل اقتصاد اململكة املتحدة
انكماشا “قياسيا” بلغت نسبته
 20,4%في الربع الثاني من
ال��ع��ام م��ت��أث��را ً ب��أزم��ة فيروس
كورونا املستجد ،وتواجه البالد
رسميا ً أسوأ ركود على اإلطالق،
وفقا ملكتب اإلحصاء الوطني.
ويعتبر االقتصاديون أن دولة
ما تدخل في مرحلة ركود تقني
عندما تسجل ربعني متتاليني من
االنكماش االقتصادي.
وب��ح��س��ب مكتب اإلح��ص��اء
الوطني الذي نشر هذه األرقام،
ف��إن معظم االنكماش ال��ذي بدأ
ي��ظ��ه��ر ف��ي م����ارس ،ح���دث في

أسعار الذهب ترتفع عاملي ًا مع ضعف
الدوالر ومخاوف بشأن التعافي

أبريل ،عندما أغلقت البالد بشكل
شبه كامل م��ا أدى إل��ى انهيار
اإلن��ت��اج  ،20%وف��ق�اً مل��ا نقلته
“فرانس برس”.
وقال املكتب إن هناك مؤشرات
على االنتعاش في شهر يونيو
ف��ق��ط ح�ين من��ا ال��ن��اجت احمللي
اإلجمالي  8.7%مقارنة مع مايو.
ويزيد ذل��ك بقليل عن متوسط
توقعات احملللني بزيادة  8%في
استطالع للرأي .وجرى تعديل
النمو في مايو بالرفع أيضاً.
ومع عودة النشاط االقتصادي،
انتعش الناجت احمللي اإلجمالي
ف��ي مايو بنسبة  ،2,4%تاله

ت��س��ارع ف��ي يونيو ()+8,7%
بفضل إعادة فتح كل القطاعات،
وفق املكتب.
وأوض��ح مكتب االحصاءات
الوطني أن هذا هو أكبر انكماش
ف��ي االق��ت��ص��اد البريطاني منذ
أن ب���دأ امل��ك��ت��ب تسجيل ه��ذه
اإلحصاءات الفصلية في العام
 .1955وك����ان ب��ن��ك إجن��ل��ت��را
املركزي توقع األسبوع املاضي
أن يستغرق االق��ت��ص��اد حتى
ال��رب��ع األخ��ي��ر م��ن  2021لكي
يستعيد حجمه السابق ،وحذر
من أن البطالة سترتفع بشدة
على األرجح.

اخلسائر املالية الناجمة عن إعادة
رسملة البنوك.
ودع����ا م���اك���رون إل���ى تدقيق
حسابات البنك املركزي والنظام
امل��ص��رف��ي ،وه���و التعليق ال��ذي
أث�����ار ق��ل��ق ب��ع��ض امل��ص��رف��ي�ين
ال��ذي��ن يخشون م��ن أن تستخدم
احلكومة البيانات إلعفاء “العائلة
واألصدقاء”.
وق��ال عضو البرملان الفرنسي
ل��وي��ك ك���ي���رف���ران رئ��ي��س جلنة
ال��ص��داق��ة اللبنانية الفرنسية،
إن مثل ه��ذا التدقيق سيهدف إلى
الكشف عن ممارسات “غير قومية”
قد تكون أدت إلى اخلسائر.
قطع امل��ان��ح��ون األج��ان��ب بأنه
ب��خ�لاف امل��س��اع��دات اإلنسانية،
ل��ن ُت��ق��دم أي أم���وال للبنان دون
إصالحات .وتعهد الرئيس ميشال
عون بأال تعطل استقالة احلكومة
عملية التدقيق في حسابات البنك
املركزي .وبعض الدول يساورها
ال��ق��ل��ق ب��ش��ك��ل خ���اص م��ن تأثير

وقال اخلبير االقتصادي توفيق
جاسبارد ،إنه ما دام أن حزب الله
يسيطر على مفاصل السلطة ،فإن
التعافي االقتصادي لن تقوم له
قائمة ،إذ إن اجلماعة لن توافق
على إصالحات مثل فرض ضوابط
ح���دودي���ة وج��م��رك��ي��ة .وأض���اف
ج��اس��ب��ارد ال���ذي عمل مستشارا
ل��ص��ن��دوق النقد ووزارة املالية
اللبنانية “هذا سيف دموقليس
معلق ف��وق رؤوس اجلميع ...إذ
لم يعالَج هذا الوضع ،فال ميكنني
توقع كيف ميكن أن نحصل على
حل مستدام”.
وقال إيراديان من معهد التمويل
إن���ه ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،وف���ي ظل
محدودية دعم التمويل اخلارجي
وزي���ادة التضخم وت��ه��اوي سعر
صرف الليرة في السوق املوازية
إلى  9290للدوالر األميركي بحلول
 2021وف��ق أس���وأ ال��ت��ص��ورات،
فسيواصل لبنان السقوط.
وأخطر مصرف لبنان املركزي
ال��ب��ن��وك احمللية بتقدمي ق��روض
بفائدة صفرية بالدوالر األميركي
للمتضررين من االنفجار للقيام
بإصالحات ،وهو ما يقول احملللون
إن���ه س��ي��أت��ي م��ن االح��ت��ي��اط��ي��ات
ال��رس��م��ي��ة .وق���ال ن��اف��ذ ص���اووك
من أوكسفورد إيكونوميكس إن
االحتياطيات قد تقل ستة أو سبعة
مليارات دوالر بنهاية . 2020

ارت��ف��ع سعر التسليم ال��ف��وري للذهب
عاملياً خالل تعامالت امس اخلميس ،مع
ضعف قيمة ال��دوالر األمريكي ومخاوف
حيال تعافي االقتصاد العاملي.
وع��اودت قيمة املعدن األصفر الصعود
أعلى حاجز  1900دوالر لألوقية بعد
خسائر حادة تعرض لها الذهب في غضون
اليومني املاضيني.
واستفاد الذهب من بيئة معدالت الفائدة
املنخفضة للغاية باإلضافة للمخاوف
حيال التداعيات االقتصادية العاملية التي
خلفها وباء “كوفيد ”-19وسط تزايد عدد
اإلصابات اجلديدة.
وح���ذر م��س��ؤول��ي ال��س��ي��اس��ة ف��ي بنك
االحتياطي الفيدرالي من أن منو االقتصاد
األمريكي قد يكون خافتاً حتى يتم احتواء
الفيروس.
وتلقى املعدن األصفر الدعم من الهبوط
الذي سيطر على العملة األمريكية اليوم،
حيث إنه يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة
حلائزي العمالت األخرى.

وع���ززت خ��ط��وات طباعة األم���وال من
جانب البنوك املركزية العاملية من جاذبية
الذهب كمالذ آمن في العام احلالي ،كون
املعدن يعتبر مبثابة أداة للتحوط ضد
انخفاض قيمة العملة والتضخم.
وعلى الصعيد االقتصادي ،من املقرر
اإلف��ص��اح عن بيانات ع��دد طلبات إعانة
البطالة في الواليات املتحدة خالل األسبوع
املاضي وأسعار الواردات األمريكية وذلك
في وقت الحق من اليوم.
وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب
بنحو  0.8باملائة أو م��ا ي���وازي 15.80
دوالر ليصل إلى  1931.63دوالر لألوقية.
في حني هبط سعر العقود اآلجلة ملعدن
الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون األول
بنحو  0.2باملائة إل��ى  1944.40دوالر
لألوقية.
وفي تلك األثناء ،تراجع مؤشر الدوالر
األم��ري��ك��ي وال����ذي ي��ق��ارن أداء ال��ورق��ة
اخلضراء مقابل  6عمالت رئيسية أخرى
بنحو  0.3باملائة ليهبط إلى .93.185

اإلمارات ..توقعات بانتعاش السياحة مع عودة املقيمني
توقع عاملون ف��ي قطاع السياحة
والسفر بدولة اإلم��ارات ،زي��ادة الطلب
ع��ل��ى ح��رك��ة ال��س��ف��ر اجل����وي خ��اص��ة
ل��ل��ق��ادم�ين إل���ى دول����ة اإلم������ارات ،مع
اعتماد الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث ،والهيئة االحتادية
للهوية واجلنسية ،املرحلة الثانية من
برنامج عودة املقيمني ،من خالل اعتماد
املوافقة املسبقة.
وم����ن امل��ت��وق��ع أن ت��ن��ش��ط ح��رك��ة
ح���ج���وزات ال��ط��ي��ران م��ن وإل���ى دول��ة
اإلم����ارات ،م��ع تسهيل ع���ودة املقيمني
إلى الدولة ،من خالل االستعاضة عن
التسجيل وانتظار احلصول على املوافقة
ب��إج��راء منح املوافقة املسبقة تلقائياً
دون احل��اج��ة إل��ى ت��ق��دمي ط��ل��ب؛ األم��ر
الذي سيحفز حركة النقل اجلوي بسبب
حجوزات املقيمني العالقني في اخلارج.
كما يتوقع أن يشهد قطاع الطيران
احمللي زيادة في احلجوزات إلى وجهات
ع��دي��دة ف��ي اخل����ارج ،وخ��اص��ة ال��دول
اخلضراء املسموح بالسفر إليها ،سواء
لسفر املقيمني بغرض الترفيه أو زيارة
األهل واألقارب ،خاصة أن القرار األخير
يلغي إل��زام��ي��ة تصريح ال��ع��ودة إلى
اإلم����ارات ،السيما أن بعض املقيمني
قاموا بتأجيل سفرهم إلى اخلارج بسبب
املوافقة.
وتسهم شركات الطيران الوطنية
ال��ت��ي تشغل رح�لات��ه��ا إل���ى أك��ث��ر من
 100وجهة عاملية ،في تسهيل حركة
املسافرين بني وجهات العالم ودول��ة

اإلم����ارات؛ األم���ر ال���ذي يشجع مقيمي
الدولة على السفر .كما تشغل العديد من
شركات الطيران األجنبية رحالتها من
وإلى مطارات دولة اإلمارات ،بعد تعليق
رحالت الركاب بسبب جائحة كورونا
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ترحيب بعودة املقيمني

وقالت “االحتاد للطيران” إن الهيئة
الوطنية إلدارة األزم���ات وال��ط��وارئ
والهيئة االحتادية للهوية واجلنسية،
اعتمدتا املرحلة الثانية من برنامج عودة
املقيمني مع توفير خدمة املوافقة املسبقة
وبذلك أصبح مبقدور املقيمني في إمارة
أبوظبي العودة إلى الدولة بشكل ميسر
بدون احلاجة لالنتظار للحصول على
املوافقات أثناء تواجدهم في اخلارج.
وأض���اف���ت ال��ش��رك��ة ف��ي ب��ي��ان لها،

“تنطوي هذه اخلطوة على بشرى سارة
لضيوف االحتاد للطيران املقيمني داخل
وخ��ارج الدولة ،خصوصاً مع تزامنها
مع عودة املدارس واجلامعات ومختلف
األنشطة التجارية واملرافق االجتماعية
واخلدمية في أبوظبي .وأصبح مبقدور
مقيمي الدولة اآلن العودة إلى أبوظبي
ب��س��ه��ول��ة وي��س��ر م���ن دون احل��اج��ة
للتسجيل وانتظار احلصول على موافقة
الهيئة االحت��ادي��ة للهوية واجلنسية،
�وض��ا ع��ن ذل��ك ميكنهم إج���راء منح
وع� ً
املوافقة املسبقة الفوري وذلك قبل عملية
حجز تذاكرهم”.
وتابعت“ :قبل البدء بحجز تذاكر
السفر ،ينصح املقيمون بزيارة املوقع
املخصص وحتديث رقم بطاقة الهوية
اإلم��ارات��ي��ة ورق���م ج���واز السفر وذل��ك
للتحقق من حالة دخولهم إلى الدولة مبا

يتوافق مع صالحية تأشيرة إقامتهم في
دولة اإلمارات”.
ورحبت “العربية للطيران” بقرار
الهيئة الوطنية إلدارة األزمات والطوارئ
والهيئة االحتادية للهوية واجلنسية،
بشأن اعتماد املرحلة الثانية من برنامج
عودة املقيمني مع توفير خدمة املوافقة
املسبقة؛ حيث ميكن للمقيمني العودة
إلى الدولة بشكل ميسر من دون احلاجة
لالنتظار للحصول على املوافقات أثناء
تواجدهم في اخلارج.
وقال متحدث باسم الشركة :إن هذا
القرار سيسهم بشكل ملحوظ في تنشيط
حركة السفر إلى الدولة ،خاصة مع عودة
العام ال��دراس��ي واحلركة االقتصادية
ف��ي ال��دول��ة ،مشيرا ً إل��ى أن “العربية
للطيران” تواصل التزامها بالتوجيهات
احلكومية في دول��ة اإلم���ارات العربية
املتحدة ،وتلعب دورا ً حيويا ً في احلد من
انتشار فيروس “كورونا” املستجد.

الطلب على السفر

أك��دت شركة فالي دب��ي ،أنها شهدت
طلباً ق��وي�اً على السفر منذ استئناف
رح�لات ال��رك��اب ف��ي  7يوليو املاضي،
مشيرة إلى أنها تتطلع إلضافة وجهات
جديدة خالل األسابيع املقبلة.
وتساهم “فالي دبي” عبر شبكة
رحالتها ف��ي رب��ط دب��ي وم���دن العالم
وتسهيل حركة السياح وال����زوار من
وإل��ى املدينة ،حيث يتوقع أن ترتفع
شبكة رحالتها إلى أكثر من  60وجهة في

