
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2 
باملئة، بعدما تلقت اآلم��ال في انتعاش 
اقتصادي عاملي دفعة من بيانات أقوى من 
املتوقع للوظائف األميركية غير الزراعية، 

مما قلص الطلب على أصول املالذ اآلمن.
وهبط الذهب في املعامالت الفورية 
1.9 باملئة إلى 1678.81 دوالر لألوقية 
)األون���ص���ة( بحلول ال��س��اع��ة  17:21 
بتوقيت غرينتش. وجرت تسوية عقود 
الذهب األميركية اآلجلة، بانخفاض 2.6 

باملئة إلى 1683 دوالر.
وتراجع املعدن األصفر نحو 2.6 باملئة 
منذ بداية األسبوع اجلاري، ويتجه صوب 

تسجيل أك��ب��ر ان��خ��ف��اض منذ األس��ب��وع 
املنتهي في 13 مارس. وارتفعت األسهم 
األميركية بعد أن أظهرت أحدث البيانات 
األميركية انخفاضا كبيرا في البطالة إلى 
13.3 باملئة في مايو، من 14.7 باملئة 
في أبريل، مع انحسار عمليات تسريح 
العمالة. وبالنسبة للمعادن النفيسة 
األخرى، ارتفع البالديوم 0.7 باملئة إلى 
1945.81 دوالر لألوقية، في حني نزل 

البالتني 2.3 باملئة إلى 817.49 دوالر.
ونزلت الفضة 2.3 باملئة إلى 17.32 
دوالر ل��ألوق��ي��ة، وت��ت��ج��ه ص���وب أول 

انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع.

أعلن البنك املركزي األوروبي، 
ت��وس��ي��ع ومت���دي���د ب��رن��ام��ج��ه 
الطارئ ملواجهة تداعيات تفشي 
فيروس كورونا. وقال البنك في 
بيان على موقعه اإللكتروني: 
»سيزداد برنامج شراء طوارئ 
اجل��ائ��ح��ة مب��ق��دار 600 مليار 
ي����ورو )660 م��ل��ي��ار دوالر( 
ليصبح املجموع 1350 مليار 

يورو )1485 مليار دوالر(«.
كما مدد »املركزي األوروبي« 
البرنامج إلى يونيو/ حزيران 
2021، ب��دل ديسمبر 2020، 
م��وض��ح��ا: »س��ي��ق��وم مجلس 
اإلدارة ب��إج��راء عمليات شراء 
األصول الصافية، حتى يقرر أن 
مرحلة أزمة الفيروسات التاجية 

قد انتهت«.
وق��ال: »استجابة للمراجعة 
املتعلقة بالوباء للتضخم على 
مدى أفق التوقعات، فإن توسع 
البرنامج سيخفف بشكل أكبر 
م��ن م��وق��ف السياسة النقدية 
العامة، ويدعم شروط التمويل 
في االقتصاد احلقيقي، وخاصة 

للشركات واألسر«.
وأض���اف: »عمليات الشراء 
ستستمر بطريقة مرنة مبرور 
الوقت، وعبر فئات األصول وبني 
السلطات القضائية.. ويتيح 
ذلك ملجلس اإلدارة درء املخاطر 
بشكل فاعل أمام انتقال السياسة 

النقدية بسالسة«.
وس��ت��ت��م إع�����ادة اس��ت��ث��م��ار 
الدفعات الرئيسية املستحقة من 

األوراق املالية املشتراة مبوجب 
البرنامج، حتى نهاية 2022 
على األقل، وإدارة طرح محفظة 
في املستقبل لتجنب التدخل في 

املوقف النقدي املناسب.
وأب��ق��ى ال��ب��ن��ك ع��ل��ى معدل 
ال��ف��ائ��دة ع��ن��د أدن����ى مستوى 
ت��اري��خ��ي وه���و 0.00 باملئة 
لإلقراض، ومعدل الفائدة على 

الودائع 0.5- باملئة.

ك��ش��ف م��س��ؤول��ون ف��ي مدينة 
مينيابوليس ع��ن حجم األض��رار 
اء  التي حلقت باملمتلكات من ج��رّ
أعمال التخريب والنهب التي رافقت 
بعض التظاهرات امل��ن��ددة مبقتل 
جورج فلويد، قائلني إنها ال تقل عن 

55 مليون دوالر.
وق��ال مسؤولون في املدينة إن 
مخربني دمروا أو أشعلوا النار في 
220 مبنى على األق��ل في املدينة 
ال��ت��ي ت��وف��ي فيها ف��ل��وي��د، وس��ط 

توقعات بأن يرتفع هذا العدد.
وم���ن امل��ق��رر أن ي��ط��ل��ب عمدة 
مينيابوليس جاكوب فراي مساعدة 
حكومية وفدرالية للمساهمة في 

إعادة البناء بعد االضطرابات..
وأفادت مصادر اعالمية اميركية 
» ب��أن��ه مت جمع أك��ث��ر م��ن مليون 

دوالر ملساعدة الشركات في شمال 
م��ي��ن��ي��اب��ول��ي��س. وي��ق��ول حتالف 
»وس���ت ب����رودواي ل��ألع��م��ال« إنه 
سيعلن كيف يخططون الستخدام 

األموال في األسابيع املقبلة.
وش��ه��دت مينيابوليس أعمال 
عنف بعد وفاة جورج فلويد، وهو 
رج��ل أس���ود ت��وف��ي ف��ي 25 مايو 
بعد أن ضغط رجل شرطة أبيض 
بركبته عل عنق فلويد، متجاهال 

صرخاته بأنه ال يستطيع التنفس.
ورف��ع امل��دع��ون االتهامات ضد 
الضابط، ديريك تشوفني، املتهم 
بقتل فلويد، إل��ى تهمة القتل من 
ال��درج��ة الثانية ي��وم األرب��ع��اء، 
واتهموا 3 ضباط آخرين باملساعدة 
والتحريض في القضية التي هزت 
األمة باحتجاجات ضد العنصرية 

أظهر تقرير وضع الوظائف األمريكية، 
اجل��م��ع��ة، ت��راج��ع م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة في 
الواليات املتحدة مبقدار 1.4 نقطة مئوية 
الى 13.3 باملئة في مايو املاضي مقارنة 

مع أبريل السابق.
ي��أت��ي ذل���ك، بينما اس��ت��أن��ف��ت عديد 
األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ال��والي��ات 
املتحدة، أعمالها مجددا، بعد تشديد ما 
يزال حاضرا في بعض الواليات، لتضيف 
ال��س��وق األمريكية الشهر امل��اض��ي 2.5 

مليون وظيفة جديدة.
وب��ح��س��ب ال��ت��ق��ري��ر ال��ش��ه��ري ملكتب 
إحصاءات العمل في الواليات املتحدة، 
انخفض عدد العاطلني عن العمل مبقدار 
2.1 مليون إل��ى 21 مليونا ف��ي مايو 
مقارنة، مع 23.1 مليون فرد بال عمل في 

أبريل 2020.
وع����زا امل��ك��ت��ب ال��ت��ح��س��ن ف���ي س��وق 
العمل، إل��ى استئناف محدود لألنشطة 
االق��ت��ص��ادي��ة، ال��ت��ي مت تقليصها خالل 
ش��ه��ري م���ارس وأب��ري��ل بسبب جائحة 
فيروس ك��ورون��ا، واجل��ه��ود التي بذلت 

الحتوائه في مايو.
وارتفع ع��دد العاطلني عن العمل في 
الواليات املتحدة، مبقدار 9.8 نقطة مئوية 
بواقع 15.2 مليون شخص منذ فبراير 

.2020
واجلمعة، أظهر التقرير ارتفاعا حادا 
للتوظيف في مجاالت الضيافة والبناء 
والتعليم واخلدمات الصحية، وجتارة 
ال��ت��ج��زئ��ة، فيما واص��ل��ت ال��ع��م��ال��ة في 

احلكومة االنخفاض بشكل حاد.
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متديد اتفاقية خفض إنتاج النفط شهرًا إضافيًا
ق��ال م��ن��دوب ف��ي أوب��ك إن املنظمة 
وح��ل��ف��اءه��ا ب��ق��ي��ادة روس��ي��ا بصدد 
سيتفقون متديد العمل بخفض إنتاج 

النفط شهراً واحداً.
وأضاف املندوب الذي طلب عدم ذكر 
اسمه »أسفر اجتماع األمس عن متديد 
لالتفاق ملدة شهر واحد فقط. هذا هو 

التوجه العام داخل أوبك+«.
والتقت ال��دول املنتجة للنفط أمس 
السبت إلق���رار متديد خفض قياسي 
إلن��ت��اج النفط وحل��ث ال���دول التي لم 
تلتزم بالكامل مثل العراق ونيجيريا 
على ال��وف��اء بشكل أف��ض��ل ب��احل��دود 

القائمة.
واتفقت مجموعة املنتجني املعروفة 
ب��اس��م أوب���ك+ ف��ي وق��ت س��اب��ق على 
خفض اإلم���دادات 9.7 مليون برميل 
يوميا خالل مايو أيار ويونيو حزيران 
لدعم األسعار التي انهارت بسبب أزمة 

فيروس كورونا.
وكان من املقرر تقليص التخفيضات 
إلى 7.7 مليون برميل يومياً في الفترة 

من يوليو متوز إلى ديسمبر. وقالت 
مصادر بأوبك+ إن السعودية وروسيا 
اتفقتا على متديد التخفيضات القياسية 

حتى نهاية يوليو.
وارتفع خ��ام القياس برنت، الذي 
انخفض دون 20 دوالراً للبرميل في 
أبريل، بأكثر من %5 اجلمعة، ليجري 
تداوله عند أعلى مستوى منذ ثالثة 

أشهر فوق 42 دوالرا للبرميل.
وق��ال��ت أوب���ك إن امل��ؤمت��رات التي 
عقدت عبر الفيديو أمس السبت بدأت 
مبحادثات بني أعضاء منظمة البلدان 
امل��ص��درة للبترول ويليها اجتماع 

ملجموعة أوبك+.
وق��ال��ت م��ص��ادر ب��أوب��ك إن متديد 
التخفيضات مرهون باالمتثال ألنه 
يتعني على ال��دول التي أنتجت أكثر 
م��ن حصتها ف��ي م��اي��و أي���ار ويونيو 
ح��زي��ران تعويض ذل��ك بخفض أكبر 

خالل األشهر املقبل .
وقالت مصادر بأوبك إن العراق 
واف����ق ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ض��ات إض��اف��ي��ة. 

وللعراق إحدى أسوأ معدالت االمتثال 
في مايو، ولم يتضح على وجه الدقة 
كيف سيخفض العراق إنتاجه ويتفق 
مع شركات النفط الضخمة التي تعمل 
في أراضيه على خفض اإلنتاج. وقالت 
نيجيريا إنها تهدف أيضا إلى حتقيق 

االمتثال الكامل.
وأظ��ه��رت البيانات ال��ص��ادرة عن 
»بيكر ه��ي��وز« ه��ب��وط ع��دد منصات 
التنقيب عن النفط اخلام في الواليات 
املتحدة بنحو 16 منصة إل��ى 206 
منصات خ��الل األس��ب��وع املنتهي في 

اخلامس من يونيو.
وتراجع عدد منصات التنقيب عن 
الغاز الطبيعي مبنصة واحدة إلى 76 
منصة بانخفاض قدره 110 منصات 

مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
من جانبه، ق��ال األمير عبدالعزيز 
بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة 
السعودي، إن األوض��اع اآلن مناسبة 
لتحقيق جناح مأمول الجتماعي أوبك 

وأوبك+.

أسعار الذهب تتراجع
بعد بيانات أميركية

600 مليار يورو مبقدار 

»املركزي األوروبي« يوسع برنامج 
الطوارئ في مواجهة كورونا

فرنسا تعدل توقعاتها.. العجز سيقفز 
115 باملئة لـ11.4 باملئة والدين 

55 مليون دوالر ال تقل عن 

مسؤولون يكشفون اخلسائر االقتصادية لتظاهرات مينيابوليس
1.4 نقطة 13.3 باملئة بتراجع  بلغت نسبتها 

الواليات املتحدة.. البطالة تهبط 
مع تخفيف إجراءات »كورونا«

E 3712 األحد 15 شوال 1441 ه�/7 يونيو 2020 - السنة  الرابعة عشر  - العددSunday 7th June 2020 - 14 th year - Issue No.E 3712

قالت منظمة األغذية والزراعة التابعة 
ل��ألمم املتحدة )ف���او( إن أس��ع��ار الغذاء 
العاملية انخفضت لرابع شهر على التوالي 
في مايو أيار إذ تضررت بفعل التداعيات 
االقتصادية جلائحة ف��ي��روس كورونا 

التى حدت من الطلب.
وب��ل��غ متوسط م��ؤش��ر ف��او ألسعار 
الغذاء، ال��ذي يقيس التغيرات الشهرية 
لسلة م��ن احل��ب��وب وال��زي��وت النباتية 
ومنتجات األل��ب��ان وال��ل��ح��وم والسكر، 
162.5 نقطة بانخفاض %1.9 عن أبريل.
وتلك هي أقل قراءة شهرية منذ ديسمبر 
2018. وت��راج��ع م��ؤش��ر ف��او ألسعار 
منتجات األلبان %7.3 بقيادة انخفاضات 
حادة في أسعار الزبد واألجبان مبا يعود 

جزئيا النخفاض في طلبيات االستيراد.
كما تراجع مؤشر أسعار احلبوب 
%1 بعد أن واصلت أسعار احلبوب 
الصلدة انخفاضاتها، فيما تراجعت 
أسعار الذرة األميركية %16 منذ بداية 
العام وتراجعت أسعار تصدير القمح 
وس��ط توقعات بوفرة في اإلم���دادات 
العاملية. وشهدت أسعار األرز ارتفاعا 

في السوق الدولية.
وان��خ��ف��ض م��ؤش��ر أس��ع��ار ال��زي��وت 
النباتية %2.8 ألقل مستوى في عشرة 
أشهر كما هبط مؤشر أس��ع��ار اللحوم 

.0.8%
وعلى النقيض م��ن بقية امل��ؤش��رات، 
سجل مؤشر ف��او ألس��ع��ار السكر قفزة 
نسبتها %7.4 مبا يعود بشكل أساسي 
حمل��ص��ول ي��ق��ل ع��ن امل��ت��وق��ع ف��ي بعض 
كبرى ال��دول املنتجة على األخ��ص الهند 

وتايالند.
ون��ش��رت ف��او أيضا أول��ى توقعاتها 
ملوسم احلبوب في 2020 متوقعة أن يبلغ 
اإلنتاج العاملي 2.780 مليار طن بزيادة 
%2.6 ع��ن مستوى احل��ص��اد القياسي 

املسجل في 2019.
لكن فاو قالت إن من املتوقع أن يشهد 
إنتاج القمح العاملي في 2020 انخفاضا 
ألس��ب��اب ع��ل��ى رأس��ه��ا ت��رج��ي��ح ح��دوث 
تراجعات لإلنتاج من االحتاد األوروبي 
وأوكرانيا والواليات املتحدة مبا قد يبدد 
أثر زي��ادات متوقعة لإلنتاج من روسيا 

وأستراليا.

أسعار الغذاء تتراجع إلى أدنى 
17 شهرا مستوى في 

أعلن وزي��ر احلسابات العامة 
الفرنسي ج��ي��رال��د دارم���ان���ان، أن 
العجز العام للبالد سيرتفع إلى 
%11،4 من إجمالي الناجت احمللي 
ه��ذا العام، أي أكثر من نسبة 9،1  
باملئة حتدثت عنها تقديرات سابقة، 
بسبب االن��خ��ف��اض ف��ي النشاط 
واإلن��ف��اق الهائل املخصص لدعم 

االقتصاد.
وق��ال الوزير الفرنسي »نواجه 
مزيدا من املديونية« ألننا »أنفقنا 
الكثير من املال« لكن »الوضع حتت 

السيطرة«.
وحذر من أن الدين بذلك سيرتفع 
أك��ث��ر مم��ا ك��ان متوقعا حتى اآلن 
بواقع 115باملئة من إجمالي الناجت 
احمللي، من دون اإلفصاح عن رقم 
دقيق. وسيبلغ عجز املوازنة العامة 
للدولة 220 مليار يورو هذا العام، 
والضمان االجتماعي أكثر من 52 
مليار ي���ورو. وس��ج��ل العجز في 
العام املاضي 3 باملئة من أجمالي 

الناجت احمللي والدين 98،1 باملئة.
وأعتبر دارمانان أن هذه األرقام 
ق���د ت��ك��ون م��ق��ل��ق��ة، ل��ك��ن��ه أض���اف 
»نلحظ على أي حال عودة التعافي 

االقتصادي بعد فك اإلغالق هذا«.
وأشار على وجه اخلصوص إلى 

أن ضريبة القيمة املضافة »ب��دأت 
تدخل من جديد غى خزائن الدولة 
حيث عاد الناس لالستهالك بشكل 

أكبر«.
وأض��اف »أن رهاننا الذي سيتم 
ال��وف��اء ب��ه، ه��و أن��ن��ا، كما دعمنا 
االق��ت��ص��اد وأبقينا اإلف���الس عند 
احل��دود الدنيا ول��م تواجه الناس 
ال��ب��ط��ال��ة ، فسنعود إل���ى احل��ي��اة 
الطبيعية بعد هذه األشهر الثالثة 

من الصعوبة اجلمة«.
وك��ان وزي��ر االقتصاد الفرنسي 
ب��رون��و لومير أع��ل��ن ال��ث��الث��اء أن 
احلكومة الفرنسية تتوقع تراجع 
إجمالي الناجت احمللي بنسبة 11% 
هذه السنة في فرنسا، عوضا عن 8 

باملئة بحسب آخر توقعات.
وس�����ت�����درج احل���ك���وم���ة ه���ذه 
التقديرات اجلديدة ملدى االنكماش 
االق��ت��ص��ادي ف��ي م��ش��روع ميزانية 
ج��دي��د م��ص��ح��ح ت��ع��رض��ه خ��الل 
اجتماع ملجلس الوزراء في األسبوع 

اجلاري.
ك��م��ا س��ي��ص��ادق ع��ل��ى التدابير 
املعلنة مبوجب خطط الدعم املختلفة 
للقطاعات االقتصادية التي تواجه 
ص��ع��وب��ات، كالسياحة وصناعة 

السيارات والبناء والطيران.

منذ أن مت اإلب��الغ عن فيروس 
ك��ورون��ا ألول م��رة في الصني في 
أواخ����ر دي��س��م��ب��ر/ك��ان��ون األول 
املاضي، انتشر املرض إلى أكثر من 

200 دولة وإقليم.
وفي غياب لقاح أو عالج فعال، 
استجابت احل��ك��وم��ات ف��ي جميع 
أن��ح��اء ال��ع��ال��م م��ن خ���الل تنفيذ 
تدابير احتواء غير مسبوقة سميت 

ب�«اإلغالق الكبير«.
وأدى ه��ذا ب���دوره إل��ى خسائر 
اق��ت��ص��ادي��ة ك��ب��ي��رة ع��ل��ى امل���دى 
ال��ق��ص��ي��ر، وت��راج��ع ف��ي النشاط 
االقتصادي العاملي لم يشهده منذ 
الكساد العظيم. ويجيب صندوق 
النقد ال��دول��ي عبر مدونته على 
تساؤل: كيف حقق اإلغالق الكبير 

أهدافه؟
ب��ن��اًء ع��ل��ى عينة ع��امل��ي��ة، ف��إن 
تدابير احتواء الفيروس من خالل 
تقييد احلركة، كانت فعالة جًدا في 

تسطيح »منحنى الوباء«.
على سبيل املثال، فإن إجراءات 
االح��ت��واء ال��ص��ارم��ة املطبقة في 
نيوزيلندا - القيود املفروضة على 
التجمعات واألح��داث العامة التي 

مت تنفيذها عندما كانت احل��االت 
مكونة من رقم واحد - من احملتمل 
أن يكون قد قلل من عدد الوفيات 
بأكثر م��ن 90 ب��امل��ائ��ة بالنسبة 

للتوقعات األساسية.
وبعبارة أخرى، تشير النتائج 
إلى أنه في دول��ة مثل نيوزيلندا، 
ك��ان ع��دد وف��ي��ات »كوفيد19-« 
املؤكدة أكبر بعشر مرات على األقل 

مما قد يكون عليه في حالة عدم 
وجود تدابير احتواء صارمة.

ُيقاس التدخل املبكر واالحتواء 
ب��ع��دد األي�����ام ال��ت��ي استغرقها 
ال��دول��ة لتنفيذ تدابير االح��ت��واء 
بعد تفشي كبير للفيروس - وقت 
االستجابة الصحية العامة في لغة 
علم األوبئة - لعب دوًرا مهًما في 

تسطيح املنحنى.

وشهدت دول مثل فيتنام التي 
ك��ان��ت أس���رع ف��ي تطبيق تدابير 
االحتواء انخفاًضا في متوسط عدد 
اإلصابات والوفيات بنسبة 95 و 

98 باملائة على التوالي.
كما تفاوت تأثير تدابير االحتواء 
اعتماًدا على االختالفات في الدول 
واخلصائص االجتماعية. كانت 
التأثيرات أق��وى في البلدان التي 

أدى فيها الطقس ال��ب��ارد خالل 
انتشار الوباء إلى ارتفاع معدالت 
اإلص���اب���ة، وح��ي��ث ك���ان السكان 
أكبر سًنا وبالتالي أكثر عرضة 

لإلصابة.
م��ن ناحية أخ���رى، أدى وج��ود 
نظام صحي قوي وكثافة سكانية 
منخفضة إل���ى ت��ع��زي��ز فعالية 
استراتيجيات االحتواء والتخفيف 
م����ن خ�����الل ت��س��ه��ي��ل ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

وتعزيزها.
ك��م��ا ك��ان��ت كيفية استجابة 
املجتمع املدني للقيود القانونية 
مهمة أيًضا، وشهدت ال��دول التي 
أدت فيها إجراءات اإلغالق إلى قدر 
أق��ل من احلركة، وبالتالي زي��ادة 
التباعد االج��ت��م��اع��ي، انخفاًضا 
كبيًرا في عدد اإلصابات والوفيات 

بكورونا.
في النهاية، مت الكشف عما إذا 
ك��ان تأثير االح��ت��واء يختلف عبر 
أنواع التدابير وأن العديد من هذه 
اإلجراءات في وقت واحد كجزء من 
استجابة الدولة للحد من انتشار 
ال��ف��ي��روس، جعلت م��ن الصعب 

حتديد اإلجراء األكثر فعالية.

صندوق النقد يوضح: كيف أنقذ »اإلغالق الكبير« آالف األرواح؟


