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على مساحة  25ألف متر مربع في صبحان بكلفة مليون دينار

الخرافي :اتحاد الصناعات ينفذ مشروعًا
ً
متكامال لخدمة الجهات الصحية
املنتج الوطني
املالذ اآلمن في
مواجهة األزمات
املصانع تواصل
الليل بالنهار
لتسخير قدراتها
وإمكاناتها لضمان
استمرار نهضة
االقتصاد الوطني
تعاون القطاعني
الخاص مع العام
يجسد صورة
وطنية مميزة
تستحق الثناء

أع �ل��ن رئ �ي��س ات� �ح ��اد ال �ص �ن��اع��ات حسين
ال �خ��راف��ي ت�ب�ن��ي االت� �ح ��اد ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��روع
متكامل لبناء وانشاء مستودعات ومخازن
وم �ك��ات��ب اداري � � ��ة ت��اب �ع��ة ل��أم��ان��ة ال �ع��ام��ة
لمجلس الوزراء بمساحة  25ألف مترمربع
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ص �ب �ح��ان ل �م �س��ان��دة ال�ج�ه��ات
ال�ص�ح�ي��ة ف��ي ال �ب��الد ب��ال�ت�ص��دي لفيروس
كورونا المستجد (كوفيد .)19 -
وق��ال ال�خ��راف��ي ان االت�ح��اد وف��ي استجابة
س��ري�ع��ة ل�م��ا تمليه ال �ظ��روف ال��راه �ن��ة ق��ام
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع ل �ج �ن��ة ت �ن �ف �ي��ذ ال �م �ح��اج��ر
المنبثقة من مجلس ال��وزراء بتبني تنفيذ
المشروع ال��ذي تقدر تكلفته بنحو مليون
دي �ن ��ار (م ��ا ي �ع ��ادل  3.2م��الي �ي��ن دوالر)».
ودع � � � ��ا أع� � �ض � ��اء االت � � �ح� � ��اد م � ��ن أص � �ح ��اب
المصانع والشركات الصناعية الكويتية
الى المساهمة في المشروع كل في مجال
ت �خ �ص �ص��ه ل� �ي� �غ ��دو م � �ش ��روع ��ا م �ت �ك��ام��ال
ول�ع��رض منتجاتهم المحلية فيه بنسبة
ال�ص�ن��ع  100ف��ي ال�م�ئ��ة .ول �ف��ت ال ��ى أهمية
التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة
والهادفة الى تدعيم االج��راءات االحترازية
المعمول بها لمواجهة انتشار الفيروس
م��ؤك��دا ح��رص االت �ح��اد على تقديم العون
والمؤازرة لمسؤوليتها االجتماعية خدمة
للكويت .وأكد أن هذه المشاركة انما تشير
الى مدى أهمية المنتج الوطني ودوره في
م��واك�ب��ة األح � ��داث وم��واج �ه��ة األزم � ��ات وأن
الصناعات الوطنية هي المالذ اآلمن.
وذكر أن المصانع الكويتية لم يقف عملها
م�ن��ذ ب��داي��ة األزم � ��ة وح �ت��ى ي��وم�ن��ا ه ��ذا بل

ح�سني اخلرايف
تواصل الليل بالنهار لتسخير كل قدراتها
وام �ك ��ان ��ات �ه ��ا ل �ض �م��ان اس� �ت� �م ��رار ن�ه�ض��ة
االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي وال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ع��دم
تأثره جراء األزمة .وقال الخرافي ان تعاون
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص م��ع ال �ع��ام غير مستغرب
ب��ل يجسد ص��ورة وطنية مميزة تستحق
الثناء ناهيك عن حجم المشاركة االيجابية
م��ن المواطنين وال�م��واط�ن��ات لدعم جهود
الدولة وتوجهاتها للمضي في اجراءاتها
الحتواء الفيروس.
وث �م��ن ج �ه��ود م �ج�ل��س ال� � � ��وزراء وال �ل �ج��ان
المنبثقة عنه في التصدي والقضاء على
انتشار فيروس كرونا وعبور ه��ذه األزم��ة
فضال عن دور تلك المصانع ومشاركتها
ال �ف �ع��ال��ة ف ��ي م �س �ي��رة ال �ن �ه �ض��ة وال�ت�ن�م�ي��ة
الهادفة الى رفعته واعالء شأن هذا الوطن.

نشــرة إعـالني ـ ــة

فيروس كورونا املستجد :جاكوار والند روڤر تخصصان
ً
أسطوال من السيارات لدعم شركاء االستجابة للطوارئ عامليًا
خ �ص �ص��ت ج� ��اك� ��وار والن� � ��د روڤ� ��ر
أك�ث��ر م��ن  160س �ي��ارة ح��ول العالم
لدعم منظمات االستجابة للطوارئ
أثناء أزم��ة انتشار فيروس كورونا
املستجد.
وت ��م ت��وف�ي��ر  57س �ي��ارة ،م��ن بينها
 27سيارة ديفندر جديدة ،للصليب
األحمر البريطاني من أجل توصيل
األدوي � � � � � � ��ة وال� � � � �غ � � � ��ذاء ل ��أش � �خ ��اص
املعرضني للخطر في مختلف أنحاء
اململكة امل�ت�ح��دة ،وال��ذي��ن يحتاجون
دع� �م ��ًا إض ��اف� �ي ��ًا ب �س �ب��ب إج � � ��راءات
التباعد االجتماعي.
ك �م��ا أع � � ��ارت ف � ��رق ج� ��اك� ��وار والن ��د
روڤر في إسبانيا وفرنسا وجنوب
أف ��ري� �ق� �ي ��ا وأس � �ت ��رال � �ي ��ا س �ي ��ارات �ه ��ا
ملنظمات الصليب األح�م��ر ف��ي هذه
الدول وغيرها من األسواق ،من أجل
توفير املساعدة لفرقهم املحلية.
ويتم تقديم هذه الخدمة بالتزامن مع
توفر أساطيل السيارات في الوقت
الحالي ،بعد تأجيل فعاليات إطالق
السيارات الجديدة.
ك �م��ا ت�ع�م��ل “ج ��اك ��ورا الن ��د روڤ ��ر”
عن قرب مع حكومة اململكة املتحدة
وتوفر خبراتها البحثية والهندسية،
إل� � ��ى ج ��ان ��ب م� �ق ��درات� �ه ��ا ال �خ��اص��ة
ب��ال �ه �ن��دس��ة ال��رق �م �ي��ة وال �ت �ص �م �ي��م،
وال ��دع ��م م��ن خ ��الل ط�ب��اع��ة ال�ن�م��اذج
واملجسمات ثالثية األبعاد ،والتعلم
اآلل ��ي ،وال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي ،وعلم
البيانات.
ك�م��ا ي�ت��م ال�ت�ب��رع ب��امل �ع��دات ال��وق��ائ�ي��ة
لهيئة الصحة الوطنية ،بما في ذلك
النظارات الواقية ملستشفى بولتون
امللكي ،ومستشفى سانت جيمس
ف��ي ل�ي��دز ،ومستشفى بيرمينغهام
لأطفال.

وق � � � ��ال ف� �ي� �ن� �ب ��ار م � ��اك � �ف � ��ول ،م ��دي ��ر
ت�ج��رب��ة ال�ع�م��الء ف��ي “ج ��اك ��وار الن��د
روڤ ��ر”“ :ص�ح��ة وس��الم��ة موظفينا
وع �م��الئ �ن��ا وع��ائ��الت �ه��م ت�ب�ق��ى على
رأس أولوياتنا .سنقوم في ‘جاكوار
الن � ��د روڤ � � ��ر‘ ب �ك��ل م ��ا ن� �ق ��در ع�ل�ي��ه
ل�ت�ق��دي��م ال��دع��م ل��أش �خ��اص األك �ث��ر
حاجة ل��ه ح��ول العالم .شراكتنا مع
الصليب األحمر تمتد لفترة  65عامًا
وس��وف نعمل معهم ي�دًا بيد لنفعل
كل ما نستطيع القيام به أثناء حالة
ال�ط��وارئ الصحية العاملية التي نمر
بها .كما سنوفر املساعدة الالزمة
ألولئك املوجودين بالقرب من موطن
ش��رك �ت �ن��ا وم �ج �ت �م �ع��ات �ن��ا امل �ح �ل �ي��ة.
يمكننا جميعًا أن ن ��ؤدي دورًا في
مساعدة األشخاص األكثر عرضة
للخطر أث�ن��اء انتشار ه��ذه الجائحة
العاملية”.
وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال س��اي �م��ون ل��وي��س،
رئ� �ي ��س االس �ت �ج ��اب ��ة ل� ��أزم� ��ات ف��ي
الصليب األح�م��ر البريطاني“ :حالة
ال� �ط ��وارئ ال�ص�ح�ي��ة غ �ي��ر امل�س�ب��وق��ة

ع��امل�ي��ًا تتطلب أن ن�ت�ك��ات��ف جميعًا.
كجزء من استجابة الصليب األحمر
البريطاني النتشار فيروس كورونا
املستجد ،نتعمق في قلب مجتمعات
اململكة املتحدة لنساعد على تعزيز
ال ��دع ��م امل� �ق ��دم ل��أش �خ ��اص األك �ث��ر
ع��رض��ة ل�ل�خ�ط��ر ،م��ن خ ��الل ت��وف�ي��ر
ط��رود األغ��ذي��ة واألدوي� ��ة ال�ض��روري��ة
لغير القادرين على الخروج”.
ُ
“لقد غمرنا باللطف الذي أظهرته
م�خ�ت�ل��ف األط� � ��راف ف ��ي مختلف
أن �ح ��اء ال� �ب ��الد ،ول �ي��س ذل ��ك فقط
م� ��ن خ � ��الل ال � �ع� ��دد امل� �ت ��زاي ��د م��ن
املتطوعني معنا ،ولكن كذلك من
ش��رك��ائ�ن��ا ل��وق� ٍ�ت ط��وي��ل .بفضل
س� �خ ��اء ال ��دع ��م امل � �ق ��دم م ��ن الن��د
روڤر ،ستتمكن فرق االستجابة
ل� �ح ��االت ال � �ط ��وارئ ال �خ��اص��ة بنا
في اململكة املتحدة من الوصول
حتى إلى األشخاص القاطنني في
املناطق املعزولة بشكل أكبر مما
كنا نستطيع عليه وحدنا”.
يذكر أن الند روڤر والحركة الدولية

ل�ل�ص�ل�ي��ب األح �م��ر وال �ه ��الل األح�م��ر
( )IFRCتعمالن معًا ألكثر من 65
ع��ام��ًا ،وت �س��اع��دان املجتمعات على
االس� �ت� �ع ��داد واالس �ت �ج ��اب ��ة ل �ح��االت
ال� � �ط � ��وارئ ع �ب��ر ب� ��رام� ��ج ال �ج��اه��زي��ة
للكوارث حول العالم ،والتي تعد ذات
ضرورة قصوى في األوقات املماثلة
للفترة الحالية.
م ��ن خ ��الل ش��راك �ت �ه��ا م ��ع ال�ص�ل�ي��ب
األح �م��ر ال �ب��ري �ط��ان��ي ،س��اع��دت الن��د
روڤ� � ��ر ك ��ذل ��ك ع �ل��ى ت �م��وي��ل ج �ه��ود
اإلغ� ��اث� ��ة ف ��ي ح � ��االت ال � �ط� ��وارئ م��ن
خالل “تحالف اإلغاثة في الكوارث”
(،)Disaster Relief Alliance
وال� � ��ذي ي ��دع ��م ب ��رام ��ج ال � �ق� ��درة ع�ل��ى
ال�ص�م��ود ف��ي اململكة امل�ت�ح��دة ودول
ال�ع��ال��م ،ل�ت��وف��ر ال��دع��م امل��ال��ي ال�ف��وري
ع�ن��د ح ��دوث ال �ك ��وارث ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك
انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد.
وقد منح الصليب األحمر البريطاني
بالفعل  200,000جنيه إسترليني
لدعم ال��دول اآلسيوية شديدة التأثر
بهذه الجائحة.

انتعاش األسهم األوروبية
«روي �ت��رز» :انتعشت األس�ه��م األوروب �ي��ة حيث أث��ار تباطؤ ف��ي وف�ي��ات ف�ي��روس ك��ورون��ا بفرنسا
وايطاليا اآلمال في أن اغالقات عامة كاسحة ربما بدأت تؤتي ثمارها.
وارتفع المؤشر ستوكس  600األوروب��ي  2.9بالمئة ،وقفزت البورصتان االيطالية والفرنسية
 3.5و 3.4بالمئة على الترتيب ،حيث أظ�ه��رت البيانات أق��ل ع��دد وف�ي��ات ف��ي ايطاليا ف��ي أكثر
من أسبوعين ،في حين انخفض العدد في فرنسا وتباطأت ح��االت الرعاية المركزة الجديدة
بالمستشفيات.

بنك وربة انكشف
على «إن إم سي»
اع �ل ��ن ب �ن��ك ورب � ��ة ان ال �م �ص��رف
ل��دي��ه ان �ك �ش��اف ع �ل��ى ش��رك��ة إن
إم س ��ي ل �ل��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة في
دول��ة اإلم� ��ارات العربية المتحدة
بقيمة ( 67٫240م�ل�ي��ون دوالر)
أي م��ا ي �ع��ادل ( 20٫750مليون
دي �ن��ار) وذل ��ك م��ن خ��ال تمويل
مشترك ممنوح للشركة فضا
ع ��ن االس �ت �ث �م ��ار ف ��ي ال �ص �ك��وك
ال� �ص ��ادرة ع �ن �ه��ا ،وال ي��وج��د أي
ان� �ك� �ش ��اف ل �ل �ب �ن��ك ع� �ل ��ى ش��رك��ة
«ف� �ي� �ن ��اب� �ل ��ر» وم� ��رك� ��ز االم� � � ��ارات
العربية المتحدة للصرافة أو أي
شركة أخرى تابعة للمجموعة.
وزاد ب��أن��ه يصعب ت�ح��دي��د األث��ر
ال �م ��ال ��ي ع �ل��ى ال �ب �ي��ان��ات ال �م��ال �ي��ة
ل �م �ص��رف �ن��ا ف ��ي ال ��وق ��ت ال �ح��ال��ي،
ه ��ذا وس �ي �ق��وم م�ص��رف�ن��ا بعمل
االف �ص��اح��ات ال��اح �ق��ة ف��ي ح��ال
وج� � � ��ود أي ت� � �ط � ��ورات ف � ��ي ه ��ذا
الشأن.

«الصناعة» أغلقت
مصنعًا مخالفًا
أع�ل�ن��ت الهيئة ال�ع��ام��ة للصناعة
اغ � � � � � ��اق م � �ص � �ن� ��ع ل� � � ��م ي � �ل � �ت ��زم
ب��ال�ت��رخ�ي��ص ال�م�م�ن��وح ل��ه وذل��ك
خال ممارسته نشاط تصنيع
ال�م�ع�ق�م��ات وال �ك �م��ام��ات ال�ط�ب�ي��ة
دون اعانها.
وأض� � ��اف� � ��ت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف � ��ي ب �ي ��ان
ص�ح��اف��ي أن اغ��اق�ه��ا للمصنع
جاء وفقا لنص المادة رقم ()43
م ��ن ق ��ان ��ون ال �ص �ن��اع��ة وال� �م ��ادة
( )26من الائحة التنفيذية من
قانون التنظيم الصناعي حيث
ت��م ت�ح��وي�ل��ه ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة الت�خ��اء
االجراءات القانونية بحقه.
وأوضحت أن المصنع الواقع في
منطقة ال ��ري خ��ال��ف الترخيص
الممنوح له وهو تصنيع (الحناء
وتعبئة وتغليف م��واد العطارة)
ال� ��ى ن �ش��اط ال �م �ع �ق �م��ات وان �ت��اج
الكمامات.
وش ��ددت على ض ��رورة االل�ت��زام
ب�ق��وان�ي��ن ال�م�ن�ش��آت ال�ص�ن��اع�ي��ة
ال � �م � �ع � �م� ��ول ب � �ه� ��ا واالج � � � � � � ��راءات
االح � � �ت� � ��رازي� � ��ة ال � �م � �ع � �م� ��ول ب �ه��ا
لمواجهة انتشار عدوى فيروس
كورونا المستجد (كوفيد )19 -
م��ؤك��دة ان �ه��ا س �ت �ك��ون وف��رق�ه��ا
التفتيشية بالمرصاد لكل من
تسول له نفسه استغال الظرف
الحالي.

قطر أطلقت برنامجًا
لدعم الشركات
الدوحة « -كونا» :أعلن بنك قطر
للتنمية اط��اق برنامج (الضمان
الوطني) لتقديم ضمانات للبنوك
ال �م �ح �ل �ي��ة ل �م �ن��ح ق � � ��روض ب� ��دون
ف� ��وائ� ��د ل� �ل� �ش ��رك ��ات ال �م �ت �ض��ررة
ج ��راء ت�ف�ش��ي ف �ي��روس (ك��ورون��ا
المستجد  -كوفيد .)19
وق� � ��ال ال �ب �ن��ك ف ��ي ب� �ي ��ان ان ذل��ك
ي��أت��ي ت �ن �ف �ي��ذا ل �ت��وج �ي �ه��ات ام�ي��ر
ق� �ط ��ر ال� �ش� �ي ��خ ت� �م� �ي ��م ب � ��ن ح �م��د
ب��دع��م وت �ق��دي��م م �ح �ف��زات م��ال�ي��ة
واق �ت �ص ��ادي ��ة ب �م �ب �ل��غ  75م�ل�ي��ار
ري ��ال ق�ط��ري (ن�ح��و  2٫06مليار
دوالر) للقطاع ال�خ��اص وتوجيه
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي ��ر
الداخلية الشيخ خالد بن خليفة
ب�ت�خ�ص�ي��ص ض �م��ان��ات ل�ل�ب�ن��وك
المحلية بما قيمته ثاثة مليارات
ري ��ال ق�ط��ري (ن�ح��و  825مليون
دوالر).
وأض � � ��اف ال� �ب� �ي ��ان ان ال �ب��رن��ام��ج
اطلق بالتعاون مع وزارة المالية
القطرية ومصرف قطر المركزي
وجميع البنوك العاملة في الدولة.
واوض ��ح ان ال�ب��رن��ام��ج ي�ه��دف الى
دع ��م ال ��روات ��ب واالي � �ج� ��ارات ل��دى
الشركات في القطاع الخاص.

«الوطني لالستثمار» :األسواق
العاملية في حالة ذعر

ع�ائد امل�ؤ�رشات العاملية مار�س 2020
ق��ال��ت ش��رك��ة ال��وط �ن��ي ل��الس�ت�ث�م��ار أن
األسواق العالمية دخلت في حالة من
الذعر بسبب جائحة فيروس كورونا
«ك��وف �ي��د  »19ال � ��ذي ي �ج �ت��اح ال �ع��ال��م،
خ��اص��ة م��ع ان �ت �ق��ال م��رك��ز ال ��وب ��اء ال��ى
ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة اآلن ب�ع��د أوروب ��ا،
ح�ي��ث ب ��دأ ال �ع��دد االج �م��ال��ي ل�ل�ح��االت
المؤكدة على مستوى العالم يقترب
ج��دا م��ن مليون حالة م��ع أكثر م��ن 50
ألف حالة وفاة.
وذك ��ر ال�ت�ق��ري��ر ال �خ��اص ب��رص��د حركة
أس� � � ��واق ال �م �ن �ط �ق��ة وال � �ع� ��ال� ��م أن � ��ه م��ن
ال �م �ت��وق��ع أن ت �ب �ل��غ ال� �ع ��دوى ذروت �ه��ا
ف� ��ي م �ن �ت �ص��ف ش� �ه ��ر أب� ��ري� ��ل خ��اص��ة
م� ��ع ت� ��زاي� ��د ان� �ت� �ش ��ار ال � ��وب � ��اء ب �س��رع��ة
قياسية ف��ي ال��والي��ات المتحدة ،وهو
م ��ا ك � ��ان ل ��ه ب ��ال ��غ األث� � ��ر ع �ل��ى اس � ��واق
الواليات المتحدة حيث شهدت نهاية
دراماتيكية بعد أط��ول موجة صعود
ف ��ي أس � ��واق األس� �ه ��م ،ح �ي��ث ت��راج�ع��ت
ال�م��ؤش��رات الرئيسية بنسب تفاوتت
ب �ي��ن  ٪34ل �م��ؤش��ر  500 S&Pو٪37
لمؤشر داو جونز الصناعي ()DJIA
من الذروة التي بلغتها في  20فبراير
ال ��ى أق ��ل م �س �ت��وى ف��ي  23م� ��ارس ،في
وق��ت وص��ل ف�ي��ه م��ؤش��ر ال �ت��ذب��ذب ال��ى
ح��وال��ي  85.5وه��و األع�ل��ى منذ األزم��ة
المالية العالمية ف��ي ال�ع��ام  .2008أما
ب��ال �ن �س �ب��ة ل � � ��أداء ل �ش �ه��ر م � ��ارس ف�ق��د
س�ج��ل م��ؤش��ر  500 S&Pان�خ�ف��اض��ات
ً
بنسبة  ٪12.5مما انعكس انخفاضا
بنسبة  ٪20.0و ٪23.2على التوالي
في الربع األول.
وم��ن ناحية أخ��رى ،اش��ار التقرير الى
استمرار عائدات سندات الخزانة في
الهبوط حيث وصلت ال��ى مستويات
ق �ي��اس �ي��ة ح� �ي ��ث وص � ��ل ال� �ع ��ائ ��د ع�ل��ى
س�ن��دات العامين ال��ى  ٪0.23ف��ي آخر
ً
مارس منخفضا من  ٪0.86في نهاية
ف�ب��راي��ر ،بينما أغ�ل��ق ال�ع��ائ��د ل�م��دة 10
س� �ن ��وات ع �ن��د  ٪0.62م�ن�خ�ف�ض��ا من
 ٪1.13خالل نفس الفترة.

خسائر فادحة لأسواق
العاملية
وق ��ال ال�ت�ق��ري��ر أن األس� ��واق ف��ي جميع
أن �ح��اء ال�ع��ال��م سجلت خ�س��ائ��ر كبيرة

ح� �ي ��ث ان� �خ� �ف ��ض م ��ؤش ��ر MSCI AC
ال �ع��ال �م��ي ب�ن�س�ب��ة  ٪13.7ف ��ي م ��ارس
ليصل اجمالي تراجعه خ��الل الفصل
األول م��ن ال�ع��ام ال��ى  ،٪21.7ف��ي حين
ً
شهد مؤشر  MSCI EAFEانخفاضا
بنسبة  ٪13.8للشهر و ٪23.4للربع
األول .س� ��ارع� ��ت ال� �ب� �ن ��وك ال �م��رك��زي��ة
وال �ح �ك��وم��ات ال ��ى ات �خ��اذ ت��داب �ي��ر من
ش��أن�ه��ا أن ت��وف��ر ال��دع��م القتصاداتها
وس ��ط م �خ��اوف م��ن رك� ��ود اق �ت �ص��ادي
ع��ال �م��ي ع �م �ي��ق .ف�خ�ف��ض االح�ت�ي��اط��ي
ال�ف�ي��درال��ي األم�ي��رك��ي ال�ف��ائ��دة بمقدار
 50نقطة أساس الى نطاق ٪1.25-1.0
ث ��م ب�ن�ق�ط��ة م �ئ��وي��ة ك��ام �ل��ة ال� ��ى ن�ط��اق
 ٪0.25-0.0ف��ي اج�ت�م��اع�ي��ن ط��ارئ�ي��ن
في  3مارس و 15مارس ،كما أعلن عن
برنامج تيسير نقدي ضخم يتضمن
ً
برنامجا غير محدود لشراء األصول،
وب��رن��ام��ج اق � ��راض ل �ل �ش��رك��ات ،وألول
مرة ،برنامج لشراء سندات الشركات.

أسواق أوروبا
وأش � ��ار ال �ت �ق��ري��ر ال ��ى أس � ��واق أوروب� ��ا
التي لم تكن الصورة فيها أفضل عن
ب��اق��ي األس� ��واق العالمية ح�ي��ث كانت
ك ��ل م ��ن اي �ط��ال �ي��ا واس �ب��ان �ي��ا وف��رن�س��ا
وألمانيا ف��ي مركز جائحة الفيروس
ال �ت��اج��ي ال �م �س �ت �ج��د .وق� ��د ك� ��ان ح�ظ��ر
ال�س�ف��ر ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ع��ال��م ،بما
في ذلك الحظر الذي فرضته الواليات
ال�م�ت�ح��دة ع�ل��ى ال��رح��الت ال �ق��ادم��ة من
أوروب � � ��ا ،ب��االض ��اف ��ة ال� ��ى االس �ت �ج��اب��ة
ال �م �خ �ي �ب��ة آلم � � ��ال ال �م �س �ت �ث �م��ري��ن م��ن
ال �ب �ن��ك ال �م ��رك ��زي األوروب � � � ��ي ،ق ��د دف��ع
األس� � � ��واق األوروب� � �ي � ��ة ال � ��ى م ��زي ��د م��ن
االنخفاض خالل الشهر .حيث تراجع
م ��ؤش ��ر  600 Stoxx Europeب�ن�س�ب��ة
 ٪14.8لينهي ال��رب��ع األول م��ن العام
بانخفاض .٪23.0
وف��ي األس ��واق ال�ن��اش�ئ��ة ،ذك��ر التقرير
أن�ه��ا ش�ه��دت ت��راج��ع أك�ث��ر ح��دة بشكل
ع ��ام خ��اص��ة خ� ��ارج آس �ي��ا .وان�خ�ف��ض
مؤشر  MSCI EMبنسبة  ٪15.6خالل
الشهر و ٪23.9للربع األول ،في حين
ان�خ�ف��ض م��ؤش��ر ( MSCI Asiaم��اع��دا
ال� �ي ��اب ��ان) ب�ن�س�ب��ة  ٪12.2ف ��ي م ��ارس
و ٪18.6خالل الربع األول.

أسواق الخليج ..خسائر فادحة
وفي دول مجلس التعاون الخليجي،
ق � ��ال ال �ت �ق��ري��ر إن� �ه ��ا أس � � ��واق األس �ه��م
ت � �ك � �ب� ��دت خ � �س� ��ائ� ��ر ف� � ��ادح� � ��ة ب �س �ب��ب
ال� �ت ��داع� �ي ��ات ال �ع��ال �م �ي��ة ال �ن��اج �م��ة ع��ن
جائحة ال�ف�ي��روس التاجي المستجد
ب � ��االض � ��اف � ��ة ال � � ��ى االن� � �خ� � �ف � ��اض غ �ي��ر
ال �م �س �ب��وق ف��ي أس �ع��ار ال �ن �ف��ط وال ��ذي
ن� �ج ��م ع � ��ن ان � �ه � �ي� ��ار ات� �ف ��اق� �ي ��ة خ �ف��ض
االن� � �ت � ��اج ل �م �ج �م��وع��ة أوب � � ��ك وال � � ��دول
ال� �م� �ش ��ارك ��ة .وت �ف��اق��م ان �ه �ي��ار أس �ع��ار
ال �ن �ف��ط ب �ش �ك��ل أك �ب��ر ب �س �ب��ب م �خ��اوف
م��ن ان �خ �ف��اض ك�ب�ي��ر ف��ي ال�ط�ل��ب على
النفط في أعقاب االنخفاض العالمي
في أنشطة النقل مع لجوء العديد من
البلدان ال��ى عمليات اغ��الق كاملة في
محاولة لوقف انتشار الوباء.
وخ �س ��ر م ��ؤش ��ر  S&P GCCال �م��رك��ب
ل ��أس ��واق ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة  ٪17.7خ��الل
م��ارس ،ليضاعف خسائره في الربع

األول ال� ��ى  ،٪24.8ف ��ي ح �ي��ن س�ج��ل
مؤشر  S&P Pan Arabللدول العربية
ان�خ�ف��اض��ات بنسبة  ٪18.6و٪24.8
ل �ش �ه ��ر م� � � ��ارس وال � ��رب � ��ع األول ع �ل��ى
ال �ت��وال��ي .وت �ص��در م��ؤش��ر س��وق دب��ي
المالي العام ومؤشر أبو ظبي ADX
ال� �ع ��ام ق��ائ �م��ة ال �م �ت��راج �ع �ي��ن ب�ن�س�ب��ة
 ٪31.6و ٪23.8للشهر على التوالي.
ت��اله م��ؤش��رات بورصة الكويت حيث
ت��راج��ع م��ؤش��ر ال �س��وق ال �ع��ام بنسبة
 ،٪20.6ومؤشر السوق األول بنسبة
 .٪22.8م� ��ن ن ��اح� �ي ��ة أخ� � � ��رى ،س�ج��ل
م��ؤش��ر األس �ه��م ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة وم��ؤش��ر
 30 MSMال �ع �م��ان��ي خ �س��ائ��ر بنسبة
 ٪18.7و ٪16.5ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي ،في
ح �ي��ن ان �خ �ف��ض م��ؤش��ر ب��ورص��ة قطر
ب�ن�س�ب��ة  .٪13.5أم� ��ا ب��اق��ي األس � ��واق
العربية الرئيسية فقد تراجع مؤشر
 30 EGXالمصري بنسبة .٪26.3

الصالح« :ريالينس العاملية» زودت محجر
«كيبك» بخدمات بيئية
أع� �ل� �ن ��ت ش ��رك ��ة «ري ��الي � �ن ��س ال �ع��ال �م �ي��ة»
تعاونها مع الشركة الكويتية للصناعات
ال �ب �ت ��رول �ي ��ة ال� ُ�م �ت �ك��ام �ل��ة (ك� �ي� �ب ��ك) وذل� ��ك
بتوفير اجهزة حمامات الكترونية ذكية
 eToiletفي المحجر الصحي الذي تنفذه
الشركة في منطقة الزور.
وق � � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ف� ��ي ش��رك��ة
«ري ��الي� �ن ��س ال �ع��ال �م �ي��ة» أم �ج ��د ال �ص��ال��ح
ان ت� �ل ��ك ال � �ح � �م� ��ام� ��ات ال� ��ذك � �ي� ��ة ص��دي �ق��ة
للبيئة وت�ع�م��ل ب�ن�ظ��ام ان �ت��رن��ت األش �ي��اء
( )IOTم��ع ح�ل��ول ذك�ي��ة متطورة لضمان
س��الم��ة المستخدمين م��ع سبل الصرف
ال � �ص � �ح� ��ي وم � �ع � �ت � �م� ��دة م� � ��ن ِق� � �ب � ��ل ادارة
األغذية والعقاقير .واض��اف الصالح في

ب �ي��ان ص�ح��اف��ي أن ال �خ��دم��ات المتكاملة
ال � �ت� ��ي ت� �ق ��دم� �ه ��ا ري� ��الي � �ن� ��س ل �ع �م��الئ �ه��ا
م � �ت � �ط� ��ورة ل� �ل� �غ ��اي ��ة وت � �س � �ه ��م ك ��وس ��ائ ��ل
لمكافحة األم��راض وتوفير بيئة صحية
م��الئ �م��ة ت ��واج ��ه ت ��داع� �ي ��ات ان �ت �ش��ار ه��ذا
ً
الفيروس ،مضيفا أن التصميمات التي
تقدمها الشركة تالئم المعايير البيئية
وال �ص �ح �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة وط �ب �ي �ع��ة ال �م �ن��اخ
ال�م��وج��ودة ،باالضافة ال��ى حرصها على
ت�ق��دي��م اف �ض��ل ال �ح �ل��ول ل�س��الم��ة االن �س��ان
وال� �ب� �ي� �ئ ��ة م� ��ن خ � ��الل ال� �ح� �م ��ام ��ات ذات� �ي ��ة
ال �ت �ع �ق �ي��م وال �ت �ن �ظ �ي��ف وت �ع �م��ل ب��ال �ط��اق��ة
ال�ش�م�س�ي��ة وف �ق��ا ألع �ل��ى م�ع��اي�ي��ر منظمة
الصحة العالمية.

اأجمد ال�سالح

