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للوقوف على التزامها باألسعار

التجارة ترصد  151جمعية تعاونية ومحال جتارية وأسواق ًا مركزية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن فرقها التفتيشية
رصدت  151جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال
جتارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى
التزامها واحملافظة على ثبات أسعار املنتجات.
وأضافت ال��وزارة في بيان لوكالة األنباء الكويتية
(ك��ون��ا) ال��ي��وم األرب��ع��اء أن ال��ف��رق املعنية مستمرة
في جوالتها التفتيشية حرصا على سالمة األسعار
واخلدمات املقدمة للمستهليكن الفتة إلى أنها حررت
 17محضر ضبط على عدد من احملال املخالفة وحتويلها
إل��ى النيابة التجارية.وذكرت أن فرقها التفتيشية
تولت مراقبة  39فرع متوين للتأكد من انسيابية سير
عمليات البيع وتسلم املواد الغذائية ملستحقيها إضافة
إلى ثمانية مخابز آلية تابعة لشركة املطاحن الكويتية.
وأوضحت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 265
شكوى عبر اخلط الساخن  135عالوة على  222إصدارا
وجتديدا للبطاقات التموينية.
وش��ددت وزارة التجارة والصناعة على ض��رورة
االلتزام بالقوانني ملا متر به البالد من ظروف استثنائية
وأن فرقها التفتيشية ستكون باملرصاد لكل من تسول له
نفسه استغالل هذا الظرف.

بفعل إجراءات دولية ملنع تفشي كورونا

صعود أسعار النفط وضغط تراجع الطلب يبقيها دون  30دوالر ًا
صعدت أسعار النفط اخلام في بداية تعامالت أمس األربعاء،
لكنها ظلت دون  30دوالرا للبرميل ،حتت ضغوط تراجع الطلب
العاملي على اخلام ،بفعل إجراءات دولية ملنع تفشي فيروس كورونا.
وبعد إج���راءات لتقليل احلركة في ال��والي��ات املتحدة والصني،
املصنفتني كأكبر مستهلكني للنفط اخلام في العالم ،أعلنت الهند،
ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم ،الثالثاء ،ض��رورة التزام
املواطنني منازلهم ملنع تفشي الفيروس .والواليات املتحدة أكبر
مستهلك للنفط اخلام في العالم مبتوسط يومي  17مليون برميل
يوميا ،تتبعها الصني ثانيا مبتوسط  12مليون برميل يوميا ،والهند
ثالثا بـ  5ماليني برميل يوميا.
صعدت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج برنت تسليم
مايو بنسبة  2.14باملئة أو  58سنتا إلى  27.73دوالرا للبرميل.
كذلك ،صعدت العقود اآلجلة للخام األمريكي غرب تكساس الوسيط
تسليم مايو  ،بنسبة  3باملئة أو  73سنتا إلى  24.71دوالرا للبرميل.
وحتى صباح أمس األربعاء ،أصاب «كورونا» أكثر من  423ألف
شخص بالعالم ،توفي منهم ما يزيد على  18ألفا ،فيما تعافى أكثر
من  109آالف.

ترامب يدعو الكونغرس لتبني خطة اإلنعاش
دعا الرئيس األميركي ،دونالد ترامب،
ال��ك��ون��غ��رس إل���ى تبني خ��ط��ة اإلن��ع��اش
االقتصادي الضخمة ملواجهة تداعيات
وباء كورونا املستجد ،محذرا من أضرار
املفاوضات الطويلة املدى بني اجلمهوريني
والدميقراطيني على العمال األميركيني.
وكتب ترامب في إش��ارة ملطالب معينة
قدمتها املعارضة الدميقراطية «يجب أن
يوافق الكونغرس على اخلطة بعيدا ً عن
الترهات اليوم».
وحذر من أنه «كلما طال الوقت ،ازدادت
صعوبة إع��ادة تشغيل االقتصاد .سوف
يعاني عمالنا».
وم��ن��ذ ي��وم اجل��م��ع��ة ،ي��ش��ارك أعضاء
م���ج���ل���س ال���ش���ي���وخ اجل���م���ه���وري���ون
والدميقراطيون وممثلو البيت األبيض في
مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن
خطة انعاش عمالقة ميكن أن حتشد نحو
 2000مليار دوالر ،في حني يخشى من أن
يكون أول اقتصاد عاملي قد دخل بالفعل

ك � ��ورون � ��ا ي �ق �ض ��ي ع �ل��ى
تريليون دوالر من أموال
املتقاعدين بأميركا
ق��ال��ت م���ودي���ز إن ان��ه��ي��ار ال��س��وق
والتداعيات االقتصادية لفيروس كورونا
أف��ض��ت إل��ى خسائر استثمارية بنحو
تريليون دوالر لصناديق التقاعد العامة
األميركية.
وقالت وكالة التصنيفات االئتمانية
إن الصناديق تواجه خسائر استثمارية
بنحو  21%في املتوسط للسنة املالية
التي تنتهي ف��ي  30يونيو  ،بناء على
وضع مؤشرات األسواق في  20مارس.
ونال انتشار كوفيد ،-19املرض الذي
يسببه الفيروس ،واإلغالقات العامة التي
أعلنتها احلكومة بعدد من الواليات من
أسواق األسهم ،إذ محا املؤشر داو جونز
الصناعي مكاسب ثالث سنوات في شهر
واحد.
وقال توم آرون ،نائب رئيس موديز ،في
بيان «ما لم يحدث انتعاش درامي ألسواق
االستثمار ،فإن خسائر استثمارات التقاعد
في  2020ستكون نقطة حتول مهمة».
وبحسب موديز ،ما لم يجر تعويض
خسائر االستثمار ،ف��إن احلكومات قد
تواجه زي��ادة بنحو  60%في مساهمات
التقاعد للسنة املالية  2021م��ن أجل
احليلولة دون تنامي االل��ت��زام��ات غير
املمولة.

الرئيس األميركي دونالد ترامب

فترة ركود.
ويقود وزير اخلزانة األميركي ،ستيفن
منوتشني ،املفاوضات في الكونغرس بني
اجلمهوريني والدميقراطيني.
وك��ان زعيم األقلية الدميقراطية في
مجلس الشيوخ تشاك شومر متفائال مساء

االثنني بشأن «تقدم» املفاوضات .ورفضت
كتلته األح��د واالث��ن�ين إج���راءات اقترحها
اجلمهوريون.
وتطالب املعارضة التي اس��ت��اءت من
جتاوزات املستفيدين من خطة اإلنقاذ خالل
أزمة عام  ،2008بشكل خاص إدارة ترامب

بزيادة اإلش��راف على القروض املمنوحة
للشركات الكبيرة والتي وفقًا لها تشبه
هدايا مقدمة لقادتها .كما تريد تخصيص
مزيد من األم��وال للمستشفيات األميركية
املهددة بسبب الوباء.
وأكد وزير اخلزانة ،ستيفن منوتشني،
صباح االثنني ،أن اإلجراءات ستفيد العمال.
لكنه أشار إلى «بند خاص» للنقل اجلوي،
مؤكدا ً أنه قطاع استراتيجي لألمن القومي
للبالد.
وبعد التصويت على اخلطة في مجلس
ال��ش��ي��وخ ي��ج��ب أن ت��ت��م امل��واف��ق��ة عليها
ف��ي مجلس ال��ن��واب ال���ذي يسيطر عليه
الدميقراطيون قبل أن يوقعها الرئيس
اجلمهوري .وتفيد حصيلة نشرتها جامعة
جونز هوبكنز ،أن فيروس كورونا املستجد
أصاب أكثر من  46ألف شخص في الواليات
املتحدة حتى صباح الثالثاء وأسفر عن
نحو  600وفاة ،وهي أعداد تتغير بسرعة
كبيرة.

أملانيا تعتزم تطبيق التقشّ ف
االقتصادي عقب أزمة «كورونا»

أعلن وزير االقتصاد والطاقة األملاني ،بيتر التماير ،أن بالده
ستعود إلى تطبيق سياسات التقشف االقتصادي عقب أشهر
من انتهاء أزمة فيروس «كورونا» املستجد.
وأضاف «التماير» أن حكومة بالده ستواصل دعم الشركات
األملانية التي وقعت في أزمة بسبب وباء «كورونا» ،مبيناً أن
حزمة املساعدات سيتم إيصالها ألصحابها اعتبارا ً من األسبوع
املقبل.
وتابع« :خالل أشهر بعد انتهاء األزمة (كورونا) ،سنعود
إلى سياسة التقشف االقتصادي وتطبيق امليزانية املتوازنة
خالل أقرب وقت».
وكانت احلكومة األملانية قد صادقت على حزمة مساعدات

بقيمة  750مليار يورو ( 832مليار دوالر) ،لتقليص اآلثار
السلبية لفيروس «كورونا» على األف��راد والشركات .ووفق
بيانات رسمية ،بلغ إجمالي عدد الوفيات في أملانيا نتيجة
الفيروس  130حالة ،من أصل  30.150ألف إصابة مؤكدة،
وتعافي  453حالة.
وحتى ظهر الثالثاء ،أص��اب الفيروس أكثر من  392ألف
شخص بالعالم ،توفى منهم ما يزيد عن  17ألفًا ،بينما تعافى
أكثر من  103ألف .وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على
إغالق حدودها ،تعليق الرحالت اجلوية ،فرض حظر التجول،
تعطيل الدراسة ،إلغاء فعاليات عديدة ،منع التجمعات العامة،
وإغالق املساجد والكنائس.

أميركا ..اتفاق على حزمة حتفيز
«هائلة» ملواجهة آثار كورونا
توصل البيت األبيض ومجلس الشيوخ ،إلى اتفاق بشأن
خطة حتفيز ،بقيمة تريليوني دوالر ،لدعم االقتصاد األميركي
وماليني املواطنني املتضررين من أزمة فيروس كورونا.
وقال ميتش ماكونيل زعيم الغالبية اجلمهورية في املجلس:
«أخيرا لدينا اتفاق» ،منوها بـ»مستوى االستثمار (الكبير) في
أمتنا في زمن احلرب».
وال يزال يتعني على مجلسي الشيوخ والنواب املصادقة على

alwasat.com.kw

القانون ،قبل إرساله للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وكانت حزمة الدعم تعثرت في مجلس الشيوخ ،االثنني.
وق��ال الدميقراطيون إنها تقدم أقل القليل من امل��ال للواليات
واملستشفيات ،وتخلو من قيود كافية على صندوق ملساعدة
الشركات الكبيرة .وتوترت األج��واء في مجلس الشيوخ مع
اتهام اجلمهوريني األعضاء الدميقراطيني باإلعاقة في خضم
أزمة وطنية.

اإلمارات :منافذ بيع املواد الغذائية
والصيدليات تعمل  24ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية املجتمع اإلماراتية
والهيئة الوطنية للطوارئ واألزمات اإلماراتية،
أن��ه سيتم السماح ملنافذ بيع امل���واد الغذائية
«اجلمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت»
والصيدليات بالعمل على مدار  24ساعة.
وذك��رت ال��وزارة والهيئة الوطنية أنه يجب
مراعاة أال تتجاوز نسبة املتسوقني عن  30باملئة
من السعة االستيعابية اإلجمالية مع احملافظة
على املسافة اآلم��ن��ة مترين وف��ق مبدأ التباعد
االجتماعي ،وفقا لوكالة األنباء اإلماراتية «وام».
وي��أت��ي ذل��ك ب��ه��دف تقليل ال��زح��ام التزاما
ب��اإلرش��ادات الصحية واإلج����راءات الوقائية
ملواجهة فيروس كورونا املستجد «كوفيد.»19 -
واشترطت وزارة الصحة اإلماراتية وهيئة
الطوارئ واألزم��ات في تعميم لهما اليوم بهذا

الشأن «التزام القائمني عليها بإجراءات الصحة
وال��س�لام��ة ف��ي ض���وء اإلج�����راءات وال��ت��داب��ي��ر
االحترازية التي اتخذتها اجلهات املعنية في
الدولة في مواجهة فيروس كورونا حفاظا على
سالمة املجتمع وحياة أفراده وأمنهم الصحي».
وج��اء ه��ذا التعميم إحلاقا بالبيان السابق
ال��ذي أصدرته وزارة الصحة ووقاية املجتمع
والهيئة الوطنية للطوارئ واألزم���ات وال��ذي
تقرر مبقتضاه إغ�لاق كافة امل��راك��ز التجارية
وم��راك��ز ال��ت��س��وق واألس����واق املفتوحة التي
تشمل بيع األس��م��اك واخل��ض��ار واللحوم على
أن يستثنى من ذلك منافذ بيع امل��واد الغذائية
«اجلمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت»
والصيدليات وذلك ملدة أسبوعني قابلة للمراجعة
والتقييم.

سلطنة عمان تعلق محادثات
استدانة دولية

قالت مصادر مطلعة إن سلطنة عمان علقت
محادثات لالستدانة عن طريق قروض ،إذ تتعامل
الدولة املصدرة للنفط مع تفشي فيروس كورونا
وانهيار أسعار اخلام.
كانت مصادر قالت في وقت سابق إن السلطنة
جتري محادثات مع البنوك بشأن خيارات متويل
عدة ،مبا في ذلك قرض بنحو ملياري دوالر.

لكن ثالثة مصادر مطلعة قالت إن احملادثات
جرى تعليقها بعد انهيار اتفاق تخفيضات اإلنتاج
ب�ين أوب��ك وش��رك��اء م��ن خ��ارج املنظمة ،مم��ا دفع
أسعار النفط للتهاوي.
وسلطنة ع��م��ان ،ت��واج��ه حت��دي��ات مستويات
مرتفعة من الديون ،جتعلها أشد حساسية لتقلبات
أسعار النفط مقارنة مع املصدرين اآلخرين.

زيادة في االستثمارات مبجال الصحة بنسبة ٪69

مصر تعترف ..كورونا سيرفع
معدالت البطالة وتأثيره مستمر
على ال��رغ��م م��ن اإلج�����راءات واحمل��ف��زات التي
أعلنتها احلكومة املصرية خالل األي��ام املاضية،
لكن وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية مبصر،
الدكتورة هالة السعيد ،توقعت أن تتأثر معدالت
منو االقتصاد املصري خالل الربعني الثالث والرابع
من العام املالي احلالي ،في ضوء تفشي فيروس
كورونا املستجد.
وتسبب الفيروس املستجد ف��ي أن تعدل كل
املؤسسات الدولية توقعاتها بخصوص معدالت
النمو العاملي خالل العام احلالي ،وسط توقعات
بأزمة ركود حتمية دخلتها األس��واق مع استمرار
وانتشار مخاطر فيروس «كورونا» الذي تسبب
في خسائر حادة وعنيفة بجميع األسواق .وتوقعت
«السعيد» استمرار تداعيات األزم��ة حتى يونيو
املقبل ،مؤكدة أن جميع التوقعات تؤكد ذلك.
وأشارت إلى أن معدالت البطالة في مصر سوف
تتأثر بالسلب ف��ي ح��ال استمرار أزم��ة فيروس
كورونا ،منوهة إلى أنه من املستهدف خفض معدل
البطالة إلى  8.5باملئة بنهاية  2021 / 2020في
حال انتهاء األزمة بنهاية العام املالي احلالي.
وك��ان معدل النمو االقتصادي ملصر قد ارتفع

خالل الربع الثاني والنصف األول من العام املالي
 2020 / 2019ليصل إل��ى مستوى  5.6باملئة
مقارنة بنفس الفترة من األعوام السابقة.
ال��وزي��رة املصرية أش��ارت إل��ى أن��ه وفقاً خلطة
ال��ع��ام امل��ال��ي اجل���اري سيكون ه��ن��اك زي���ادة في
االستثمارات مبجال الصحة بنسبة  69%من خالل
للتوسع في إضافة
ّ
املبادرات املختلفة ،التي تهدف
وحضانات وأسرّة رعاية أطفال
ّ
أسرّة رعاية مركزة
باملستشفيات احلكومية.
وأش����ارت إل���ى أن���ه س��ي��ك��ون ه��ن��اك زي����ادة في
االس��ت��ث��م��ارات بنسبة  ،104%وذل���ك م��ن خالل
ج��ه��ود حتسني نظم وم��خ��رج��ات التعليم الفني
التوسع في إنشاء اجلامعات
ّ
اجلامعي ،ومن بينها
التكنولوجية واألهلية وميكنة كافة املستشفيات
وتوفير معدات وجتهيزات املستشفيات اجلامعية،
وإح�لال وتأهيل املبنى اجلنوبي باملعهد القومي
لألورام.
وأكدت أنه سيكون هناك زيادة في االستثمارات
مبجال التربية والتعليم بنسبة  35%وذل��ك من
خ�لال جهود إت��اح��ة اخل��دم��ات التعليمية ورب��ط
التعليم الفني بسوق العمل.

دعت لها السعودية

بوتني يشارك بقمة طارئة ملجموعة العشرين
أعلن الكرملني ،أن الرئيس الروسي فالدميير
بوتني سيشارك ،اليوم اخلميس ،في قمة طارئة
ملجموعة العشرين تعقد عبر اإلنترنت بدعوة من
السعودية التي تترأس مجموعة العشرين بالدورة
احلالية.
واتفق وزراء املالية ومحافظو البنوك املركزية
لدول مجموعة العشرين في اجتماع افتراضي دعت
له الرياض وعقد في وقت سابق ،على مراقبة وباء
فيروس كورونا عن كثب مبا يشمل تأثيراته على
األسواق واألوضاع االقتصادية.
وأكد وزراء املالية ومحافظو البنوك املركزية
للمجموعة في بيان ،االثنني املاضي ،اإلعداد لقمة
افتراضية لقادة دول املجموعة برئاسة السعودية
«خالل أيام قليلة».
وبحث ال��وزراء املجتمعون دور صندوق النقد
والبنك الدوليني وجهات اإلقراض الثنائي ومتعدد
األط���راف ف��ي معاجلة مخاطر ال��دي��ون املرتبطة
بتفشي فيروس كورونا.

فالدميير بوتني

واتفقوا على مراقبة وباء فيروس كورونا عن
كثب مبا يشمل تأثيراته على األس��واق واألوضاع
االق��ت��ص��ادي��ة ،وعلى وض��ع خطة عمل مشتركة
ملواجهة تداعيات فيروس كورونا تتضمن إجراءات
فردية وجماعية.

تراجع إيرادات احلكومة الصينية
 9.9باملئة في شهرين
تراجعت اإلي����رادات املالية للحكومة الصينية
بنسبة  9.9باملئة في أول شهرين من  ،2020متأثرة
بتفشي فيروس كورونا في مختلف املقاطعات ،قبل أن
ينحسر تدريجيا مارس اجلاري.
وقالت وزارة املالية الصينية أن إجمالي اإليرادات
حتى نهاية فبراير املاضي ،بلغ  3.52تريليونات يوان
( 496مليار دوالر).
وجمعت احلكومة املركزية  1.72تريليون يوان

( 242.3مليار دوالر) من اإليرادات املالية ،بانخفاض
 11.2باملئة على أساس سنوي.
في املقابل ،سجلت احلكومات احمللية انخفاضا في
اإلي��رادات بنسبة  8.6باملئة ،إلى  1.8تريليون يوان
( 253.5مليار دوالر) ،وفقا لبيانات وزارة املالية.
فيما تراجعت النفقات احلكومية بنسبة  2.9باملئة
حتى نهاية فبراير املاضي على أس��اس سنوي ،إلى
 3.24تريليونات يوان ( 456.3مليار دوالر).

