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65 سوقًا مركزيًا للتأكد من انسيابية تسليم املنتجات »التجارة« ترصد 
قالت وزارة التجارة والصناعة إن فرقها رص��دت 
65 جمعية تعاونية وأس��واق��ا مركزية ومحال جتارية 
وصيدلية خالل جوالتها التفتيشية و78 فرعا للتموين 
للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم املواد 
الغذائية ملستحقيها والوقوف على مدى التزامها واحملافظة 

على ثبات أسعار املنتجات. وقالت التجارة في بيان رسمي 
لها أمس اخلميس ان جوالت فرقها التفتيشية مستمرة في 
عملها وذلك في ظل والقرارات املعمول بها بشأن اإلجراءات 
املعنية ملواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا 

)سارس كوف - 2( املسبب ملرض )كوفيد - 19(.

وذك��رت أن مركز ال��ط��وارئ التابع لها استقبل 131 
شكوى عبر اخلط الساخن )135( مشددة على ضرورة 
االل��ت��زام بالقانون ملا متر به البالد من ظ��رف استثنائي 
مشيرة الى أنها وفرقها التفتيشية ستكون باملرصاد لكل 

من تسول له نفسه استغالل الظرف احلالي. 

اعلنت منظمة الدول املصدرة 
للبترول )اوب��ك( أن سعر سلة 
خاماتها ارت��ف��ع 1.69 دوالر 
ليصل الى 29.75 دوالر للبرميل 
مقابل 28.06 دوالر يوم اجلمعة 
امل��اض��ي.وق��ال��ت ن��ش��رة وكالة 
انباء )أوبك( ان املعدل السنوي 
لسعر السلة للعام املاضي سجل 

52.43 دوالر للبرميل.
وع���ل���ى ال��ص��ع��ي��د احمل��ل��ي، 
ان��خ��ف��ض س��ع��ر ب��رم��ي��ل النفط 
الكويتي 56 سنتا ليبلغ 28.05 
دوالر ف��ي ال��ت��داوالت األخ��ي��رة 
مقابل 28.61 دوالر وفقا للسعر 
املعلن م��ن مؤسسة البترول 
الكويتية. وفي األسواق العاملية 

أنهت عقود خ��ام برنت جلسة 
ال��ت��داول ام��س األول منخفضة 
1.65 دوالر أي بنسبة 4.6 
باملئة لتسجل عند التسوية 

43.52 دوالر للبرميل.
كما هبطت عقود خام القياس 
األمريكي غرب تكساس الوسيط 
1.54 دوالر أي بنسبة 4.5 باملئة 
لتبلغ عند التسوية 32.81 

دوالر للبرميل.
وكانت )أوبك( وحلفاؤها من 
كبار منتجي النفط مبا في ذلك 
روسيا ضمن مجموعة )اوبك+( 
اتفقوا على خفض اإلنتاج 9.7 
مليون برميل يوميا أي ما ميثل 
10 باملئة من إنتاج النفط العاملي 

خالل شهري مايو ويونيو في 
م��ح��اول��ة ل��دع��م االس��ع��ار التي 
تأثرت كثيرا بفعل النقص احلاد 
في الطلب العاملي على النفط 
بفعل تفشي جائحة )كورونا 

املستجد - كوفيد 19(.
وسجلت أسعار النفط العاملية 
انتعاشة طفيفة بفضل وجود 
م��ؤش��رات واضحة على وجود 
ال��ت��زام بتخفيضات ف��ي إنتاج 
)اوب����ك+( وال��رف��ع التدريجي 
لعمليات اإلغالق حول العالم من 
املزيد من الدول االمر الذي ساهم 
ف��ي تعافي الطلب على اخل��ام 
و التأثير بشكل إيجابي على 

أسعار النفط.

ق��ال ص��ن��دوق النقد الدولي 
إن��ه ي��واص��ل إج���راء مناقشات 
ب��ن��اءة م��ع احلكومة اللبنانية 
بشأن تفاصيل خطة اإلص��الح 

االقتصادي.
وأض�������اف ال���ص���ن���دوق أن 
املناقشات تشمل مجاالت عدة 
م��ن بينها ض��واب��ط لتحركات 
رؤوس األم��وال وإع��ادة هيكلة 
القطاع املالي وإصالحات هيكلية 
ملعاجلة اخلسائر في االقتصاد 
وإيجاد الظروف املناسبة لنمو 

أعلى وأكثر شموال.
وكان لبنان قد بدأ هذا الشهر 
م��ح��ادث��ات م��ع ص��ن��دوق النقد 
الدولي، آمال في احلصول على 
متويالت مبليارات ال���دوالرات 
في إطار حزمة إصالحات إلعادة 
اقتصاده املنهك إلى املسار بعد 

أن تخلف عن سداد دين سيادي.
وع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ���ر، قال 
م��ص��رف ل��ب��ن��ان امل���رك���زي، إن��ه 
سيلبي 90 باملئة من احلاجات 
الدوالرية للشركات الصناعية 

التي حتتاج إلى استيراد مواد 
خ��ام، وذل��ك ف��ي إط��ار خطوات 
حملاولة تخفيف نقص حاد في 

الدوالرات.
وانهارت العملة اللبنانية في 
سوق موازية أصبحت املصدر 
ال��رئ��ي��س��ي للتمويل وي��ج��ري 
تداولها فوق 4000 ليرة للدوالر 
مقابل السعر الرسمي للبنك 
املركزي البالغ 1507.5 واملتاح 
فقط ل��واردات األدوي��ة والوقود 

والقمح.
ولم يحدد تعميم من مصرف 

لبنان السعر ال��ذي قد يشتري 
به أصحاب املصانع الدوالرات. 
وك����ان ق���ال ف���ي ال��س��اب��ق إن��ه 
سيخصص دوالرات بسعر 
قدره 3200 ليرة للواردات لكبح 
أسعار السلع الغذائية املتزايدة.

وب�����دأ ل��ب��ن��ان ه����ذا ال��ش��ه��ر 
م��ح��ادث��ات م��ع ص��ن��دوق النقد 
الدولي على أمل احلصول على 
م��ل��ي��ارات م��ن ال������دوالرات في 
إط��ار حزمة إص��الح��ات إلع��ادة 
اقتصاده املنهك إلى املسار بعد 

أن تخلف عن سداد دين سيادي.

كشفت دراسة أعدها املركز 
السوري لبحوث الدراسات 
أن خسائر االقتصاد السوري 
منذ عام 2011 وحتى مطلع 
ال��ع��ام اجل���اري بلغت نحو 
530 مليار دوالر، وه��و ما 
يعادل 9.7 أضعاف الناجت 
احمللي اإلجمالي لعام 2010 

باألسعار الثابتة.
وق���درت ال��دراس��ة -التي 
أعدها مجموعة من الباحثني 
السوريني- نسبة الدمار في 
البنية التحتية نتيجة املعارك 

في البالد بنحو 40%.
ك��م��ا ك��ش��ف��ت ع��ن ارت��ف��اع 
ال��دي��ن ال��ع��ام ل��ل��ب��الد لنحو 
208 باملئة نسبة إلى الناجت 
احمللي وفقدان العملة احمللية 
)الليرةالسورية( نحو 97 
باملئة من قيمتها، إضافة إلى 
ب��ل��وغ م��ع��دالت البطالة في 

البالد نسبة 42 باملئة.
وأظ��ه��رت ال��دراس��ة اآلث��ار 
ال��ك��ارث��ي��ة ل��ل��ن��زاع املسلح 
على السوريني ف��ي مختلف 
امل��س��ت��وي��ات، م��ش��ي��رة إل��ى 
ارتفاع نسبة الفقر في البالد 
من 1 باملئة في عام 2010 إلى 
نحو 86 باملئة من السكان مع 

نهاية 2019.
وق����درت ال���دراس���ة أع���داد 
ال��ن��ازح��ني وال��الج��ئ��ني ب�13 
مليونا، إل��ى جانب فقدان ما 

يقارب مليونني ونصف مليون 
طفل فرصتهم في التعليم.

وق���ال التقرير إن ال��ن��زاع  
ف��ي ال��ب��الد أدى إل���ى ظهور 
اقتصادات مختلفة ومجزأة 
داخ����ل ال���دول���ة املتشظية، 
مضيفا أن »أنظمة احلوافز 
ف��ي االق��ت��ص��ادات اجل��دي��دة 
أظهرت أن واحدة من املصالح 
املشتركة القليلة بني القوى 
امل��ت��ن��اف��س��ة ع��ل��ى السيطرة 
كانت إساءة استخدام املوارد 
االقتصادية ملصلحة نخبة 
النزاع على حساب األنشطة 

االقتصادية اإلنتاجية«.
وأوض������ح ال��ت��ق��ري��ر أن 
املقومات االقتصادية  للبالد 

حتولت إلى مصادر الستدامة 
العنف، وذلك من خالل تدمير 
ج��زء كبير من رأس امل��ال أو 
إع���ادة تخصيصه ألنشطة 

مرتبطة بالنزاع.
وخسر الكثير من العمال 
وظائفهم وفق التقرير، وسّخر 
ج��زء كبير م��ن ف��رص العمل 
املتبقية في خدمة النزاع، كما 
غيرت املؤسسات االقتصادية 
سياساتها وق��واع��ده��ا لدعم 

قوى النزاع.
وبحسب التقرير، ارتفع 
معدل البطالة من 14.9باملئة 
ف��ي ع���ام 2011 إل���ى 51.8 
باملئة في عام 2016، قبل أن 
ينخفض تدريجيا إلى 42.3 

باملئة في عام 2019.
وف����ق����د س������وق ال��ع��م��ل 
3.7 م��الي��ني ف��رص��ة عمل، 
ورف��ع��ت اخل��س��ارة الضخمة 
لفرص العمل نسبة اإلعالة 
االق���ت���ص���ادي���ة م����ن 4.13 
أش��خ��اص ل��ك��ل مشتغل في 
عام 2010 إلى 6.4 أشخاص 
في عام 2019، وفق التقرير 

ذاته.
وخلصت الدراسة إلى أن 
النظام العاملي فشل في حماية 
املدنيني في سوريا، وتفعيل 
ال��ق��ان��ون ال��دول��ي للحد من 
االنتهاكات الواسعة حلقوق 
اإلن��س��ان وان��ه��ي��ار اقتصاد 

البالد على كافة املستويات.

عقب أسبوع قصير استمر جلستني فقط

البورصة تنهي تعامالتها على 
1.5 نقطة انخفاض املؤشر العام 

انهت بورصة الكويت تعامالتها بعد اسبوع 
قصير استمر جلستني فقط اليوم اخلميس على 
انخفاض مؤشر السوق العام 1.5 نقطة ليبلغ 
مستوى 5018.8 نقطة بنسبة هبوط بلغت 

0.03 في املئة.
ومت تداول كمية اسهم بلغت 196.8 مليون 
سهم متت عبر 9171 صفقة نقدية بقيمة بلغت 
38.3 مليون دينار كويتي )نحو 135.22 

مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر ال��س��وق الرئيسي 9.2 
نقطة ليبلغ مستوى 4157.5 نقطة بنسبة 

هبوط بلغت 0.22 في املئة من خ��الل كمية 
اسهم بلغت 101.4 مليون سهم مت��ت عبر 
3183 صفقة نقدية بقيمة 3.9 مليون دينار 

)نحو 13.26 مليون دوالر(.
كما ارتفع مؤشر السوق االول 2.2 نقطة 
ليبلغ مستوى 5455.5 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 0.04 ف��ي املئة م��ن خ��الل كمية اسهم 
بلغت 95.3 مليون سهم متت عبر 5988 صفقة 
بقيمة 34.3 مليون دي��ن��ار )نحو 116.96 
مليون دوالر(. في غضون ذلك انخفض مؤشر 
)رئيسي 50( 10.2 نقطة ليبلغ مستوى 

4054.9 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.25 في 
املئة من خالل كمية اسهم بلغت 87.8 مليون 
سهم متت عبر 2475 صفقة نقدية بقيمة 3.5 

مليون دينار )نحو 9.11 مليون دوالر(.
وك��ان��ت ال��ش��رك��ات األك��ث��ر ارت��ف��اع��ا هي 
)امل��س��ت��ث��م��رون( و)م���ع���ادن( و)نابيسكو( 
و)كميفيك( اما شركات )الستثمرون( و)خليج 
ب( و)اهلي متحد( و)بتروجلف( فكانت األكثر 
ت��داوال في حني كانت شركات )دب��ي االول��ى( 
و)مت��دي��ن ع( و)ورب���ة ت( و)وطنية م ب( 

األكثر انخفاضا.

 29.75 سعر سلة »أوبك« يرتفع إلى 
56 سنتًا دوالر.. والنفط الكويتي يفقد 

90 باملئة من حاجة املصانع للدوالر مصرف لبنان يقرر توفير 

صندوق النقد: مناقشات بناءة مع 
لبنان بشأن اإلصالح االقتصادي

حتت رعاية مبادرة »بيرل« و«العاملية لالقتصاد األخضر«

سلسلة ندوات افتراضية 
ملناقشة تداعيات كورونا 

على الشركات
أعلنت كل من مبادرة »بيرل« و«شبكة االتفاق العاملي في 
دولة اإلم��ارات« و«املنظمة العاملية لالقتصاد األخضر« عن 
إطالق سلسلة جديدة من الندوات االفتراضية التي ستستهدف 
تعزيز وعي القطاع اخلاص بالتأثيرات العاملية التي فرضها 
تفشى فيروس كورونا املستجد )كوفيد ñ 19(، ومناقشة 
استجابة وتفاعل قطاع الشركات من أجل احتواء تداعيات 
هذا الوباء، وكيفية تنسيق العمل بينهما للمضي قدماً وجتاوز 

األزمة. 
وشهدت الندوات التي انعقدت مؤخراً، مشاركة واسعة من 
مختلف القطاعات احلكومية والشركات مبا فيها الشركات 
الصغيرة واملتوسطة. وج��اءت الندوة االفتراضية األول��ى 

بعنوان »القيادة في أوقات األزمات والتعامل مع املجهول«.
وتضمنت جلسة نقاشية بني الدكتورة دينا عساف، املنسق 
املقيم ل��أمم املتحدة في دول��ة اإلم���ارات، وباتريك شلهوب، 

الرئيس التنفيذي ملجموعة شلهوب. 
واستعرضت اجللسة مجموعة من األفكار واملقترحات 
حول كيفية االستجابة إلى التحديات احملتملة التي قد تواجهها 
الشركات خالل هذه املرحلة إضافة إلى اخلطوات التي يتوجب 
على الشركات اتخاذها للحفاظ على ثقة جميع أصحاب 

املصلحة وضمان استمرارية أعمالها. 
وسيتم عقد مجموعة من اجللسات النقاشية املتنوعة خالل 
األسابيع القليلة املقبلة، حيث ستتضمن مشاركة ملمثلني عن 
املنظمني للمبادرة مبا فيهم، متحدثني باسم مبادرة »بيرل«، 
 )GCN-UAE( »و«شبكة االتفاق العاملي في دولة اإلمارات
و«املنظمة العاملية لالقتصاد األخضر« )WGEO(، إضافة 

إلى متحدثني آخرين من مختلف مؤسسات القطاع اخلاص. 
ويهدف ه��ذا التعاون املشترك بني اجلهات ال��ث��الث، إلى 
تسليط الضوء على القضايا التي تواجه قطاع الشركات في 
ظل أزمة فيروس كورونا العاملية، والضغوط الكبيرة املترتبة 
عنها، حيث يحتاج قادة الشركات إلى التعاون والتنسيق فيما 
بينهم، واتخاذ القرارات املناسبة والسريعة، ملواجهة الواقع 
االقتصادي اجلديد واحلفاظ على استمرارية أعمالهم ومنوها 

املستدام.

530 مليار دوالر خسائر
االقتصاد السوري بسبب املعارك
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من املقرر أن يتم استئناف 
ع��م��ل امل���وظ���ف���ني ف���ي امل��ق��ار 
احلكومية في دبي بنسبة 50 
في املئة اعتبارا من األح��د 31 
مايو وصوال إلى 100 في املئة 
من 14 يونيو، وذل��ك في إطار 
االستعادة التدريجية للحياة 
الطبيعية في إطار من التدابير 

الوقائية املكثفة.
جاء ذلك وفق اعالن ولي عهد 
دبي الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، أمس اخلميس، 
الذي أشار إلى أنه خالل األشهر 
املاضية »أثبتت حكومة دبي 
جاهزيتها الكاملة للعمل عن 
ُبعد ضمن بيئة ذكية تعتمد 
ع��ل��ى تقنيات وب��ن��ي��ة حتتية 
عالية الكفاءة واالعتمادية إذ لم 

تتأثر أي من خدماتها األساسية 
رغم اإلجراءات االحترازية وما 
صاحبها من تقييد للحركة في 

أوقات محددة«.
وك��ان أعلن ول��ي عهد دبي 
رئ��ي��س امل��ج��ل��س التنفيذي، 
الشيخ ح��م��دان ب��ن محمد بن 
راشد آل مكتوم، بدء استئناف 
احل���رك���ة االق���ت���ص���ادي���ة في 
دب��ي لنشاطها راب��ع أي��ام عيد 
الفطر امل��ب��ارك، حيث ستكون 
احل��رك��ة م��ت��اح��ة ف��ي اإلم���ارة 
ب���دءاً م��ن ال��س��اع��ة 6 صباحاً 
وحتى الساعة 11 ليالً اعتباراً 
م��ن ال��ي��وم األرب��ع��اء 27 مايو 

اجلاري.
ج���اء ذل���ك خ���الل ت��رؤس��ه 
اجتماع اللجنة العليا إلدارة 

األزم���ات وال��ك��وارث ف��ي دبي 
ال��ذي ُعقد عن ُبعد عبر تقنية 

االتصال املرئي.
وأك��د ول��ي عهد دب��ي خالل 
االجتماع أن القرار ج��اء بناًء 
على ال��ت��ق��اري��ر امل��رف��وع��ة من 
اللجنة العليا وما تضمنته من 
تقييم دقيق للموقف الراهن 
مبختلف أب���ع���اده الصحية 
واالقتصادية واالجتماعية، 
في ضوء املستجدات احمللية، 
وك��ذل��ك ال��ت��وج��ه��ات العاملية 
على أساس يضمن استمرارية 
احلياة وعدم تعطيل القطاعات 
األس��اس��ي��ة، دون ت��ه��اون في 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��دق��ي��ق ملختلف 
اإلج����������راءات االح���ت���رازي���ة 

والوقائية املعمول بها حالياً .

دبي: عودة موظفي املقار احلكومية 
50 باملئة األحد بـنسبة 

4 أشهر األخيرة خالل الـ 

ليبيا تخسر
5 مليارات   

دوالر نتيجة 
حصار موانئ 

وحقول النفط
قالت املؤسسة الوطنية 
للنفط بليبيا أمس اخلميس 
إن اخلسائر التراكمية نتيجة 
حصار موانئ وحقول النفط 
منذ 19 ي��ن��اي��ر، مل��دة تزيد 
عن 4 أشهر، اقتربت من 5 

مليارات دوالر.
وأض��اف��ت امل��ؤس��س��ة في 
بيانها »مت ف��ي 19 يناير 
املاضي إقفال املوانئ النفطية 
وخطوط نقل اخلام ومنعت 
املؤسسة الوطنية للنفط من 
ممارسة عملها وأجبرنا على 

إعالن حالة القوة القاهرة.
»وت�����دن�����ت ع���ل���ى إث���ر 
ذل���ك ال���ص���ادرات النفطية 
مل��س��ت��وي��ات غ��ي��ر مسبوقة 
وبلغت اإلي��رادات السيادية 
للبلد مبلغا ال يكفي لسد 
10 باملئة من قيمة مرتبات 

الدولة«.
وتتقاتل قوات شرق ليبيا 
)اجل��ي��ش الوطني الليبي( 
ب��ق��ي��ادة حفتر م��ع ال��ق��وات 
املتحالفة مع حكومة الوفاق 
الوطني منذ أبريل من العام 
امل���اض���ي ل��ل��س��ي��ط��رة على 

العاصمة.

معدل البطالة 
في األردن يرتفع 

19.3باملئة إلى 
أع���ل���ن األردن، أم��س 
اخلميس، أن معدل البطالة 
بلغ في الربع األول من العام 
احلالي 19.3 باملئة ليرتفع 
مقارنة م��ع 19 باملئة في 
الربع السابق. وباملقارنة، 
ك��ان معدل البطالة للربع 
2019 يبلغ  األول م���ن 
19باملئة، بحسب بيانات 
دائ���������رة اإلح�����ص�����اءات 
العامة األردنية.ويشكك 
اق���ت���ص���ادي���ون ب���األرق���ام 
الرسمية مل��ع��دل البطالة 
ويقولون إنها غير واقعية.
وي��ش��ك��ل خ��ل��ق ال��وظ��ائ��ف 
ل��ل��ش��ب��اب م���ص���در ق��ل��ق 
للحكومة األردن��ي��ة بهدف 

حتفيز النمو.


