
وقعت احلكومة الباكستانية 
ات���ف���اق���اً م���ع ال��ب��ن��ك ال��دول��ي 
للحصول على متويل بقيمة 
200 مليون دوالر ملكافحة 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد 

.)19
وأوض����ح ب��ي��ان ص���ادر عن 
احل��ك��وم��ة ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة أن 

االتفاقية مت التوقيع عليها 
ف���ي إس�����ام آب�����اد ب��ح��ض��ور 
وزي���ر ال��ش��ؤون االقتصادية 

الباكستاني حماد أظهر.
وأضاف البيان أن هذا املبلغ 
سيتم استخدامه في مشروع 
االس��ت��ج��اب��ة ل��وب��اء ك��ورون��ا 
ف��ي باكستان، لتعزيز جهود 

التعامل مع جائحة كورونا.
وك��ان��ت ب��اك��س��ت��ان، علقت 
الرحات اجلوية الدولية ملدة 
أس��ب��وع��ن ف��ي سبيل اح��ت��واء 
وباء فيروس كورونا، واتخذت 
إج�������راءات وق���اي���ة م��ت��ع��ددة 
على مستوى ال��ب��اد ملواجهة 

اجلائحة. 

قال الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 
أمس األحد، إن باده ستستأنف األنشطة 
االقتصادية »منخفضة املخاطر« في 
11 أبريل رغم أن إيران تشهد أكبر عدد 
إص��اب��ات ووف��ي��ات بفيروس ك��ورون��ا 

املستجد في الشرق األوسط.
وأض���اف روح��ان��ي ف��ي اجتماع بثه 
التلفزيون »حتت إشراف وزارة الصحة، 
ك��ل األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة منخفضة 
املخاطر سيتم استئنافها اعتباراً من 
السبت«. وق��ال »ثلثا العدد اإلجمالي 
للموظفن احلكومين سيعمل من خارج 
املكاتب اعتباراً من السبت... ال يناقض 
ال��ق��رار نصيحة البقاء في املنزل التي 

أصدرتها السلطات الصحية«.
وأع��ل��ن م��س��ؤول ب�����وزارة الصحة 
اإليرانية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات 

بفيروس ك��ورون��ا املستجد ف��ي الباد 
ليصل إلى 3452 حالة، فيما بلغ عدد 

اإلصابات 55743 إصابة.

وسجلت إي���ران ه��ذا االرت��ف��اع خال 
س��اع��ات فقط أول م��ن أم��س اجلمعة، 
حيث أكد كيانوش جهان بورفي، وهو 

املتحدث باسم وزارة الصحة اإليرانية، 
أن عدد وفيات فيروس كورونا في إيران 
بلغ 3294 واإلصابات 53183، ليأتي 
اإلعان اليوم بزيادة احلاالت، ما يعني 

أن احلصيلة في تغير مستمر هناك.
ف��ي السياق أي��ض��ا، أع���رب مسؤول 
حقوقي ب��األمم املتحدة، اجلمعة، عن 
قلقه بشأن السجناء بعد تقارير حول 
اضطرابات أثارتها املخاوف من تفشي 
فيروس ك��ورون��ا املستجد في سجون 
إيران، وهي واحدة من أشد دول العالم 

تضرراً.
وأوردت وسائل إعام إيرانية تقارير 
عن اضطرابات في عدة سجون، وهروب 
جماعي من منشأة في غرب الباد، على 
الرغم من اإلفراج املؤقت عن حوالي 100 

ألف سجن للحد من اكتظاظ السجون.
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وباء كورونا يهوي 
بالقطاع اخلاص 

هبط نشاط القطاع اخل��اص في 
منطقة ال��ي��ورو في شهر م��ارس إلى 
أدن��ى مستوى »ت��اري��خ��ي« ل��ه ج��راء 
تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد، 
حسب تقدير ملؤشر »بي إم آي« الذي 

نشرته مجموعة »ماركيت« اجلمعة.
وبلغ مؤشر توجهات الشراء )بي 
إم آي( 29،7 نقطة في مقابل 31،4 
نقطة ف��ي ال��ت��ق��دي��رات األول���ى التي 
نشرت في نهاية مارس، و51،6 نقطة 

في فبراير.
وق��ال��ت مجموعة »م��ارك��ي��ت« إنه 
»أدن��ى مستوى في تاريخ الرصد«. 
وال��ن��ش��اط ض��ع��ي��ف خ��ص��وص��ا في 
البلدين األثر تضررا بالوباء إيطاليا 
)20،2 ن��ق��ط��ة( وإس��ب��ان��ي��ا )26،7 
ن��ق��ط��ة(. وق��د بلغ 37،3 نقطة في 
إيرلندا و35،0 نقطة في أملانيا و28،9 

نقطة في فرنسا.
وع��ن��دم��ا ي��ت��ج��اوز امل��ؤش��ر ال��ذي 
يعكس ثقة م���دراء امل��ش��ت��ري��ات في 
الشركات، اخلمسن نقطة، فهذا يعني 

أن النشاط يتقدم.
وعندما يكون أقل من هذه العتبة، 
فهو يدل على تراجع. والرقم القياسي 
املتدني السابق لهذا امل��ؤش��ر سجل 
خال األزمة املالية العاملية في 2008 

وبلغ 36،2 نقطة.

كإحدى أدوات احلفاظ على إنتاج البالد من اخلام

ترامب: ال أستبعد فرض رسوم
على واردات النفط عند الضرورة

لم يستبعد الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، فرض رسوم على واردات النفط 
من اخل��ارج، كإحدى أدوات احلفاظ على 
إنتاج الباد من اخل��ام والقوى العاملة 

فيه، في ظل أسعار متدنية.
وق��ال ترامب في لقاء مع الصحفين، 
إنه قد يفرض رسوما أو يتخذ إج��راءات 
حمائية أخ��رى، حلماية صناعة النفط 

والطاقة والعاملن فيها، محليا.
وت��ض��ررت صناعة النفط الصخري 
بشدة، خال األسابيع القليلة املاضية، 
بفعل تراجع أسعار النفط اخل��ام عامليا 
ملتوسط 25 دوالرا للبرميل؛ وهي أسعار 
جتعل م��ن إن��ت��اج النفط الصخري غير 
مجد. ويبلغ متوسط إنتاج برميل النفط 
الصخري 20 دوالرا، مقارنة مع متوسط 

4 دوالرات بالنسبة ألنواع النفط األخرى، 
بينما يصل إل��ى 2.5 دوالرا بالنسبة 

إلنتاج برميل النفط السعودي.
وزاد ترامب: » لدينا شركات نفطية 
عظيمة جنحت ف��ي خلق ع��ش��رات آالف 
ف��رص العمل ف��ي ال��س��وق األم��ري��ك��ي��ة.. 

سنعمل على حمايتها«.
واألسبوع املاضي، تراجع برميل خام 

برنت القياسي إل��ى متوسط 25 دوالرا 
للبرميل، أدنى مستوى منذ 2002، فيما 
تترقب األس��واق العاملية اجتماعا عاجا 

دعت له السعودية، اخلميس املاضي.
والواليات املتحدة، أكبر منتج للنفط 
اخل��ام في العالم مبتوسط يومي 13.1 
مليون برميل يوميا، بينما يبلغ استهاكها 

اليومي نحو 17 مليونا.
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أعلن رئيس مجموعة اليورو، ماريو 
سينتينو، ، أن��ه »سيتم تفعيل خط 
ائتمان ميكن أن يصل إلى 240 مليار 
يورو مفتوح جلميع ال��دول«، عبر آلية 

االستقرار األوروبية.
وميثل هذا املبلغ 2 في املئة من الناجت 
ال��داخ��ل��ي ف��ي منطقة ال��ي��ورو. ومتثل 
النسبة أيضا احلد األقصى التي ميكن 
لكل بلد احلصول عليها بناًء على ناجته 

الداخلي.
وقال املسؤول البرتغالي في احلوار 
امل��ن��ش��ور ق��ب��ل اج��ت��م��اع وزراء امل��ال 
األوروب��ي��ن، ال��ث��اث��اء، عبر الفيديو، 
إن ه��ذه ال��دي��ون يفترض أن ال تفاقم 

»املعاناة االقتصادية واالجتماعية«.
وأضاف »ال يوجد أي منطق في ربط 

أزم��ة وبائية ببرنامج خصخصة أو 
إصاح لسوق العمل«.

وأنشئت آلية االستقرار األوروبية 
عام 2012 عقب أزمة الديون في منطقة 
اليورو، من أجل مساعدة ال��دول التي 

تواجه صعوبات.
ون��ظ��ري��ا، يجب على املستفيدين 
من اآللية، إج��راء إصاحات قد تكون 
م��وج��ع��ة، ع��ل��ى غ����رار م��ا ح��ص��ل في 

اليونان.
وشرح سينتينو أنه »سيكون هناك 
شكل من ال��ش��روط«، واس��ت��درك »لكن 
آلية االستقرار األوروبية مستعدة لفك 
االرتباط بن خطوط ائتمانها ومنطق 

أزمة الدين السيادي«.
وس��ي��ح��اول وزراء دول منطقة 

ال��ي��ورو، خ��ال اجتماعهم ال��ث��اث��اء، 
الذي ستشارك فيه أيضا دول االحتاد 
األوروب����ي م��ن خ���ارج منطقة العملة 
امل��وح��دة، أن يتفقوا بشأن مقترحات 
اقتصادية مشتركة ملواجهة فيروس 

كورونا املستجد.
وفشل قادة الدول ال�27 في الوصول 
إلى اتفاق يوم 26 مارس، خال قمة عبر 
الفيديو، كشفت وجود انقسامات عميقة 
ب��ن دول جنوب ال��ق��ارة التي تعاني 
مديونية عالية ومتأثرة بالفيروس، 
ودول الشمال التي تعارض تشارك 
ال���دي���ون. واق��ت��رح��ت ف��رن��س��ا إن��ش��اء 
صندوق إنقاذ أوروبي، يتم متويله عبر 
الدين املشترك ملدة محدودة متتد بن 5 

و10 أعوام.

وزير االقتصاد الفرنسي: ربع تريليون يورو ملواجهة األعباء في »منطقة اليورو«
االستدانة أفضل من »الغرق«!

أكد وزير االقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أن الدولة 
ستقدم »الوسائل املالية الضرورية ط��وال األزم���ة« من 
أجل جتنب »غرق« االقتصاد بسبب وباء فيروس كورونا 

املستجد.
وقال لومير، »األفضل أن نستدين اآلن لتجنب غرق، بدالً 

من تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا«.
وأض��اف »خ��ال ثمانية أي��ام، قدمت أكثر من 100 ألف 
شركة طلبات للحصول على ق��روض« مضمونة من قبل 

الدولة »بقيمة 20 مليار يورو«.
وكانت ال��دول��ة الفرنسية أعلنت أنها تضمن قروضاً 
مصرفية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو، أي ما يعادل 
%15 من إجمالي الناجت الداخلي للباد، ملساعدة الشركات 

على جتاوز صدمة إجراءات العزل.
5 ماين موظف يستفيدون

من جهة أخرى، قال لومير إن 5 ماين موظف يستفيدون 
من تعويض البطالة اجلزئية، موضحاً أن »450 ألف شركة 

صغيرة جلأت خال ثاثة أيام إلى الصندوق التضامني«.
وأنشأت الدولة هذا الصندوق الذي يقدم 1500 يورو 
كتعويض أقصى للشركات الصغيرة التي تراجع رقم 
أعمالها بنسبة %50 على األقل باملقارنة مع ما كان عليه 
في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2019، إلى جانب مساعدة 
قدرها ألفا يورو متنح بعد دراسة كل حالة على حدة لتلك 

املهددة باإلفاس.
ال صعوبة في جمع األموال

وق��ال لومير »ال نواجه صعوبة في جمع األم���وال في 
أسواق املال ومعدالتنا للفائدة تبقى في مستويات معقولة«. 
وعبر عن أمله في أن تسمح »خطة إنعاش على املستوين 
الوطني واألوروبي بإطاق عجلة االقتصاد في أسرع وقت 

ممكن«.
وأشار وزير االقتصاد الفرنسي إلى أن الشركات الكبيرة 
التي تواجه صعوبات »قدمت للرئيس ولرئيس ال��وزراء 
الئحة بأسماء نحو 20 شركة استراتيجية أُضعفت، 
ووضعت حلوالً ملساعدتها عبر ضمان ق��روض وزي��ادة 
في رأس امل��ال وإع��ادة رسملة وغيرها، وكحل أخير عبر 

تأميمها«.
تأميم الشركات؟

وتابع أن »التأميم قد ال يكون إال حا مؤقتا«، بينما تطرح 
باستمرار مسألة تأميم شركة الطيران »إيرفرانس« التي 

جمد كل أسطولها تقريبا.
وذكر بأن »أياً من الشركات الكبيرة التي تلجأ للدولة من 
أجل ماليتها سيترتب عليها توزيع أرباح«، داعيا الشركات 
الكبيرة األخ��رى إلى »تقليص دفعات الرباح املوزعة في 

2020 مبقدار الثلث تقريبا«.
وردا على سؤال عن خفض رواتب أرباب العمل والكوادر، 
عبر لومير عن أمله في أن »يبذل املسؤولون جهودا«، من 
أجل »أال يحصل موظفو القطاع اخلاص الذي ميارس نشاطا 

جزئيا على أكثر من %84 من أجورهم الصافية«.
وقال إنه وجه رسائل في هذا االجتاه إلى كل الشركات 
التي تساهم فيها الدولة وتلقى ردودا إيجابية من رئيسي 

إيرفرانس )بنجامن سميث( وسافران«.
وب��ن القطاعات األك��ث��ر ت��ض��ررا، ذك��ر وزي��ر االقتصاد 
»الصناعات اجلوية والسياحة«، موضحا أنهما »بحاجة 
إلى اهتمام خاص وخطة دعم« في إطار إنعاش لاقتصاد 

»بتنسيق أوروبي وثيق«.

برونو لومير

بأكثر من املتوقع في فبراير

قفزة كبيرة مببيعات 
التجزئة بأوروبا مع 

استمرار اإلغالق
قفزت مبيعات التجزئة مبنطقة 
اليورو بأكثر من املتوقع في فبراير، 
الشهر السابق على انتشار التدابير 
اخلاصة بفيروس كورونا في أنحاء 
القارة األوروبية، إذ عمد املتسوقون 
إل��ى تخزين األغ��ذي��ة وامل��ش��روب��ات 

وزادوا إنفاقهم عبر اإلنترنت.
وق��ال مكتب إح��ص��اءات االحت��اد 
األوروبي )يوروستات( إن مبيعات 
التجزئة مبنطقة اليورو التي تضم 
19 دول��ة زادت 0.9 % مقارنة مع 
يناير وبنسبة 3 % على أس��اس 

سنوي.
وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة 
شهرية نسبتها %0.1 وارتفاعا 1.7 

% على أساس سنوي.
وارت���ف���ع���ت م��ب��ي��ع��ات األغ��ذي��ة 
واملشروبات والتبغ بأكبر قدر للشهر 
بنسبة %2.4 وزادت طلبات الشراء 
عبر البريد واملبيعات عبر اإلنترنت 
%5.6. كما ارتفعت مبيعات السلع 
غير الغذائية بنسبة متواضعة بلغت 
%0.2، مع انخفاض مبيعات معدات 
أجهزة احلاسب اآلل��ي والكتب. كما 
ت��راج��ع��ت أي��ض��ا م��ب��ي��ع��ات وق���ود 

السيارات.
وعلى مستوى االقتصادات األكبر، 
ارتفعت مبيعات التجزئة %1.2 في 
أملانيا وزادت 1.1 % في فرنسا، لكن 
لم تتوافربيانات إليطاليا أول دولة 
أوروبية تشهد أزمة فيروس كورونا 

واألكثر تضرراً.

أكثر من ربع الشركات خفضت أعداد 
املوظفني على املدى القصير

بريطانيا.. نصف 
الشركات قد تستغني عن 

% من موظفيها  50
ق��ال م��رك��ز اإلح��ص��ائ��ي��ات ال��وط��ن��ي إن 
»%27 م��ن ال��ش��رك��ات ال��ت��ي استجابت 
لاستطاع ق��ال��وا إن��ه��م خفضوا أع��داد 
املوظفن على املدى القصير، فيما قام 5% 

بتعين موظفن جدد«.
وأُج��ري املسح على نحو 3642 شركة 
خال الفترة من 9 مارس إلى 22 مارس، 
وليغطي فترة صغيرة م��ن الفترة التي 
أعلن رئيس ال���وزراء بوريس جونسون 
إيقاف أغلب اقتصادات الدولة وذل��ك في 

20 مارس.
وأظهر استطاع آخر ُنشر أمس األحد 
أيضا، من قبل غرفة التجارة البريطانية، 
وال��ذي أُج��ري بن 25 مارس و27 مارس، 
أن نصف الشركات البريطانية من املتوقع 

أن تستغني عن %50 من موظفيها مؤقتا.
وك��ان وزي��ر املالية البريطاني راشي 
س��ون��اك، ق��د ق��ال إن ب��اده ستقوم بدفع 
%80 من الرواتب، بحد أقصى 2500 جنيه 
إسترليني في الشهر، للعاملن الذين جرى 

االستغناء عنهم مؤقتا.

من املتوقع أن تطبق شركة »بوينغ« 
لتصنيع الطائرات، خطة االستقالة 
الطوعية لبعض موظفيها اعتبارا من 
اليوم االثنن، وتشمل اخلطة تقدمي 
حوافز مالية للموظفن الذين يقبلون 
بتقدمي استقاالتهم، حيث يعمل لدى 

الشركة 161 ألف موظف.
وتعاني شركات تصنيع الطائرات 
من انخفاض حاد في طلباتها نتيجة 
تأثر قطاع السياحة العاملي بانتشار 

فيروس كورونا.
شركات الطيران ستخسر 39 مليار 

دوالر بالربع الثاني
وكان االحتاد الدولي للنقل اجلوي 
»إي��ات��ا«، قد توقع أن تخسر شركات 
الطيران حول العالم، نحو 39 مليار 
دوالر ف��ي ال��رب��ع الثاني م��ن العالم 
احلالي، ال��ذي ينتهي في 30 يونيو. 
ووفق تقديرات »إياتا«، فإنه قد يتبخر 
61 مليار دوالر م��ن االحتياطيات 
النقدية. وك��ش��ف إي��ات��ا أن��ه ق��د يتم 
استرداد تذاكر سفر في الربع الثاني 

من هذا العام بقيمة 35 مليار دوالر.
وتستند »IATA« في أرقامها إلى 
توقعات 3 أشهر من القيود الصارمة 
على السفر، وهو ما يعني انخفاض 
حركة الطيران بنسبة %71 في الربع 

الثاني. ش��رك��ات الطيران باملنطقة 
خسرت 23 مليار دوالر

وق��ال نائب رئيس إي��ات��ا للشرق 
األوس��ط وإفريقيا محمد البكري، إن 
شركات الطيران في الشرق األوسط 
وإفريقيا خ��س��رت 23 مليار دوالر 

بسبب ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا. 
وأش���ار إل��ى أن م��ن الصعب ج��دا أن 
تنجو أي شركة طيران دون مساعدة 

حكومية.
البكري أض��اف أنه من املرجح أن 
يكون جلائحة ك��ورون��ا أث��ر مستمر 

على القطاع حيال إج��راءات الفحص 
الصحي للركاب في شركات الطيران.

ول��ف��ت إل���ى أن ت��ف��اص��ي��ل ال��دع��م 
احلكومي امل��ق��دم لشركات الطيران 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط وإفريقيا غير 

واضحة.

بوينغ ستقدم حوافز مالية ملوظفيها إن استقالوا!


