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عبدالكرمي تقي خالل اجلولة مبخازن املوانئ في الشعيبة للتأكد من إجراءات التخزين

«الوطني»: ارتفاع التضخم ألعلى مستوى منذ عامني بالربع األول

مرتفعا قليال من مستوى ٣٪ 
املسجلة في ديسمبر في ظل 
ارتفاع معدل تضخم «السلع 
واخلدمات املتنوعة» (١٫٥٪ 
علــى أســاس ربع ســنوي 
و٤٪ على أســاس سنوي) 
واملالبس (ارتفاع بنســبة 
٠٫٤٪ على أساس ربع سنوي 

مايو)، هذا إلى جانب تباطؤ 
أو تراجع معــدالت اإلنفاق 
بتلك القطاعات وغيره من 
اإلنفاق الذي قد يؤثر سلبا 
على األسعار خالل األشهر 

املقبلة.
تراجع التضخم في ٢٠٢٠ 

وتوقع التقرير أن يتراجع 
معدل التضخم عن املتوسط 
السنوي البالغ ١٫١٪ في ٢٠١٩ 
إلى ١٪ تقريبا أو أقل من ذلك 
فــي ٢٠٢٠، نظرا للتداعيات 
االقتصادية لتفشي جائحة 
ڤيــروس كورونــا وتأثيــر 
ذلك على حجــم الطلب من 

املستهلكني.
وقال التقريــر إنه نظرا 
الســلبية،  لهيمنة املخاطر 
باإلضافة إلى ضعف الطلب 
على السكن نتيجة إلمكانية 
تراجع أعداد الوافدين، فقد 
يؤدي ذلك إلى موجة جديدة 
مــن تراجع اإليجــارات مبا 
ينعكــس ســلبا على معدل 
التضخم. باإلضافة إلى ذلك، 
فقد يســتقر معــدل تضخم 
أسعار املواد الغذائية نتيجة 
للمبادرات احلكومية الساعية 
ملنع التالعب باألسعار خالل 

فترة تفشي الوباء.
وفي ذات الوقت، قد تواجه 
املكونات األساسية للتضخم، 
خاصة السلع االستهالكية 
املنزلية،  كاملالبس والسلع 
ضغوطا تدفعها إلى التراجع. 
وعلى الرغم من أننا قد نشهد 
استمرار قوة أداء قطاع السلع 
املتنوعــة وتزايــد تكاليف 
النقل نتيجة إلمكانية رفع 
أسعار تذاكر الطيران بسبب 
الطاقة احملدودة لقطاع السفر 
وتكاليف االتصاالت الناجتة 
عن الزيادة غير املســبوقة 
في الطلب على خدمات عقد 
املؤمتــرات عبر الڤيديو، إال 
أن ذلــك قد يقابله انخفاض 
معدالت التضخم في املكونات 

األساسية األخرى.

مع إمكانيــة تراجع أعداد 
الوافدين.

ثبات تضخم املكونات األساسية 
وأوضح التقرير أن معدل 
التضخم األساســي استقر 
عنــد مســتوى ٣٫١٪ علــى 
أساس ســنوي في مارس، 

ويعــزى ارتفاع تضخم 
املتنوعة  السلع واخلدمات 
بصفة رئيسية إلى صعود 
أسعار املجوهرات، وهو األمر 
الذي جاء فــي الغالب على 
خلفية ارتفاع أسعار الذهب 
لعدة أســباب أهمهــا تفاقم 
حالة عدم اليقني االقتصادي 
خــالل الربــع األول. وفــي 
ذات الوقــت، يرجع ارتفاع 
معدل تضخم قطاع املالبس 
جزئيا إلى انخفاض مستوى 
األسعار خالل الفترة املقابلة. 
إال انــه في ظــل تعرض 
اإلنفاق االستهالكي النخفاض 
حاد في الربع الثاني من ٢٠٢٠ 
نظرا لفرض تدابير صارمة 
الحتواء تفشي الڤيروس منذ 
منتصف مارس (مبا في ذلك 
تطبيــق احلظر الكامل ملدة 
٢٤ ساعة طوال معظم شهر 

عديدة من الضعف نتيجة 
لزيادة العرض في ســوق 
الشــقق، إال أن القطاع قد 
يشهد على األرجح موجة 
جديدة من التراجعات خالل 
األشهر املقبلة على خلفية 
النمــو وانخفاض  ضعف 
معدالت الطلب على السكن 

و٢٫٨٪ على أساس سنوي)، 
وهو ما عوض تأثير معدالت 
التضخم املتدنية للمكونات 
األساسية األخرى مثل النقل 
(تراجع بنســبة ٠٫٢٪ على 
أســاس ربــع ســنوي فيما 
ارتفــع ٣٫٦٪ على أســاس 

سنوي).

السلطات احمللية جهودها 
التالعب باألســعار  ملنــع 
خاصة خالل ذروة تفشي 
الوبــاء عندما أدت القيود 
املفروضــة علــى الســفر 
واملخاوف املتعلقة بنقص 
املواد الغذائية إلى ارتفاعات 
حادة في مشتريات السلع 
الرئيســية  االســتهالكية 

األساسية.
أخــرى،  جهــة  مــن 
انخفضت تكاليف السكن 
بنســبة ٠٫٢٪ على أساس 
سنوي في مارس وهي أبطأ 
وتيرة تراجع تشهدها منذ 
حوالي ٣ أعوام مقابل ٠٫٩٪ 
في ديسمبر املاضي. وعلى 
الرغم من أن معدل تراجع 
إيجارات املساكن قد يبدو 
كأنه تراجع إلى مستويات 
متدنية بعد مرور سنوات 

قال تقريــر صادر عن 
الوطنــي  الكويــت  بنــك 
إن معــدل تضخم أســعار 
إلــى  ارتفــع  املســتهلكني 
أعلى مستوى مسجل منذ 
أكثر من عامني وصوال إلى 
١٫٩٪ على أساس سنوي في 
نهاية مارس ٢٠٢٠، مقابل 
١٫٧٪ في فبراير و١٫٥٪ في 
نهاية الربع الرابع من ٢٠١٩.

وأرجع التقرير ارتفاع 
إلــى  التضخــم  معــدالت 
مزيــج مــن عــدة عوامل، 
من ضمنها ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية واملفروشات 
املنزلية ومعدات الصيانة، 
فضال عن تراجع معدالت 
االنكمــاش فــي إيجــارات 
املساكن. كما سجل معدل 
التضخــم «األساســي» - 
الذي يستثني كال من املواد 
الغذائية والسكن - ارتفاعا 
قويا بوصوله إلى مستوى 

 .٪٣٫١
أسعار املواد الغذائية 

التقريــر أن  وأضــاف 
معدل تضخم أسعار املواد 
الغذائية قفز من ١٫٨٪ على 
أساس سنوي في ديسمبر 
٢٠١٩ إلى أعلى مستوياته 
املســجلة في ٤ أعوام عند 
مســتوى ٢٫٨٪ في مارس 
٢٠٢٠ مبا يعكــس جزئيا 
انخفاض مستوى األسعار 
في الفترة السابقة. كما ظل 
معــدل التضخــم مرتفعا، 
خاصة ضمن فئة األسماك 
واملأكــوالت البحرية التي 
بالتقلب  تتسم أســعارها 
(١١٫٢٪)، فــي حــني ظلت 
الغذائيــة  املــواد  أســعار 
املســتوردة فــي تراجــع، 
بينمــا يرجــح أن تبقــى 
الغذائيــة  املــواد  أســعار 
احمللية ضمن مســتويات 
مقبولــة، إذ تخضع أيضا 
علــى  والرقابــة  للدعــم 
األسعار. وبالفعل، كثفت 

إلى ١٫٩٪.. مدفوعاً بزيادة أسعار املواد الغذائية وتباطؤ انكماش إيجارات املساكن

تضخم أسعار اجلملة اليزال متواضعًا
أشار تقرير «الوطني» الى استقرار 
معدل التضخم ألسعار اجلملة، والذي 
يقيس أســعار الســلع املتداولة بني 
املنتجني قبل وصولها للمســتهلكني، 
عند مستوى ٠٫٧٪ في مارس، دون تغيير 
عن مستويات شهر ديسمبر. وعلى 

الرغم من أن تضخم أسعار اجلملة ال 
يعتبر مقياسا كامال لتكاليف الشركات، 
إال أن تسجيله ملستويات متواضعة من 
املقرر أن يحد من الضغوط املفروضة 

على جتار التجزئة لزيادة األسعار.
في حني كان تضخم أسعار السلع 

املســتوردة ثابتا نسبيا خالل نفس 
الفترة، إال أن معدل تضخم أســعار 
السلع احمللية قد تراجع من ٠٫٨٪ إلى 
٠٫٤٪ فقط، ما يشير إلى قلة الضغوط 
التضخمية التصاعدية ألسعار اجلملة 

احمللية.

«إيكويت» ُتعنيِّ ناصر الدوسري
رئيسًا تنفيذيًا جديدًا

أعلنت مجموعة «إيكويت» عن تعيني 
التنفيذي  للرئيس  النائب األول احلالي 
للمجموعة ناصر الدوسري، رئيسا تنفيذيا 
للمجموعة، ابتداء من ٣٠ سبتمبر املقبل، 
وذلك خلفا للرئيســي التنفيذي احلالي 
د.راميش راماجندران، الذي ســيتقاعد 

من منصبه.
وأوضحت املجموعة في بيان صحافي، 
أن الدوسري ميتلك مسيرة مهنية ألكثر 
من ٢٤ عاما في صناعة البتروكيماويات 
عامليــا، واشــتملت علــى العديد من 
املناصب القيادية العليا مع شركة صناعة 
الكيماويات البترولية، وعضوية كل من 
إيكويت ومجلس إدارة الشركة الكويتية 

لألولفينات.
مرحلة جديدة

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس 
إدارة «ايكويت للبتروكيماويات» سليمان 
املرزوقي، حرص الشركة وفريق إدارتها 
العليا على إمتام هذه املرحلة االنتقالية 
بصورة سلسة، السيما أن «إيكويت» 
تتأهب ملرحلة جديــدة من االزدهار 

والنجاح املستمر. 
وتوجه املرزوقي وبالنيابة عن مجلس 
اإلدارة، بخالص الشكر والعرفان للدكتور 
راميش، تقديرا حلسن تفانيه وجهوده 
املستفيضة في كل من «إم إي جلوبال» 
و«إيكويت»، وما حققته كلتا الشركتني 

من نتائج باهرة على الصعيد العاملي.
وأضاف: «في الوقت الذي منضي في 
إيكويت نحو مرحلة جديدة من التوسع 
الدوسري الشخص  واالنتشار، يعتبر 
الكفء واملناسب لتولي إدارة هذه الشركة 
الرائدة. فهو يتمتــع باخلبرة واملعرفة 
الفترة  الشــركة خالل  لقيادة  والرؤية 
القادمة، وإعدادها إلحراز مراتب جديدة 

من النجاح في املستقبل». 
مواصلة التميز

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة ممثال لشركة داو كيميكال رجا 
زيدان: «نتطلع إلى اخلبرات القيادية التي 
ســيثري بها الدوسري مجموعتنا، وال 
يفوتنا أن نتقدم بوافر الشكر للدكتور 
راماجندران على ما حتقق من إجنازات 
حتت يديه كرئيس تنفيذي لشركة «إم 

إي جلوبال» ثم مديرا تنفيذيا ملجموعة 
ايكويت». 

بدوره، قال ناصر الدوســري إنه 
يتطلع إلى تولي مسؤولياته اجلديدة. 
وأكد قائال: «يشرفني أن أتقلد منصب 
الرئيس التنفيذى ملجموعة ايكويت. إني 
أعلم أن ما حتقق من إجنازات رائعة لهذه 
املجموعة هي مجرد إيذانا ملا ميكننا من 
بالغ  إجنازه مستقبال. وإذ أعرب عن 
امتناني لألفاضل في مجلس اإلدارة ملا 
منحوه لي من ثقة، فإنني أؤكد العمل 
جاهدا في مواصلة مشوار التميز في 
جودة األعمال واإلبداع والقيادة العاملية، 
والتي أصبحت ســمة مميزة لشركة 

إيكويت».
وفــي الصــدد نفســه، وصــف 
د.راماجندران فترة عمله رئيسا تنفيذيا، 
بأنها واحدة من أهم النجاحات في حياته 
املهنية. وقال: «لقد حزت على ميزة خاصة 
عندما عملت مع فريق متميز على مختلف 

األصعدة». 
وأضاف: «تفخر شركة إيكويت مبا 
حتقق لها من جناحــات خالل األعوام 
السابقة، وأنني ألجزم في ثقة كاملة بأن 
السيد ناصر له من الكفاءات والقدرات 
التي جتعله مديرا تنفيذيا ناجحا يكون 
القيادة  إلى دعم فريق  سببا، باإلضافة 
اجلديد، في مواصلة التميز، األمر الذي 
من شأنه أن يجعل شركة إيكويت رائدة 
في مجال صناعات البتروكيماويات على 

الصعيد العاملي».

سيبدأ عمله باملنصب اجلديد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

ناصر الدوسري

تقي: اللجنة الوطنية الدائمة لدراسة منتجات
«نيكوتني السجائر اإللكترونية» لم تعتمد أي الئحة فنية بعد

طارق عرابي

أكد مدير عام الهيئة العامة 
للصناعة عبدالكرمي تقي أن 
الكويت ليست لديها الئحة 
كويتيــة معتمــدة ملنتجات 
االلكترونيــة  النيكوتــني 
كالشيشــة االلكترونية وما 
مياثلهــا من منتجــات، وأن 
اللجنــة الوطنيــة الدائمــة 
التبــغ  لدراســة منتجــات 
والتي ترأسها الهيئة العامة 
للصناعة وتضم بعضويتها 
جميع اجلهات ذات العالقة، 
باإلضافــة إلــى ممثلــني من 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
تعمــل على وضــع ضوابط 
واشتراطات الســتيراد هذا 
النوع من املنتجات حلماية 
املستهلك الكويتي من أخطار 

هذه املنتجات.
كالم تقــي جــاء ردا على 

نكهات السجائر االلكترونية 
يضر ٣٠٠ مستثمر باملشاريع 
الصغيرة واملتوسطة»، حيث 
أشار إلى أن اللجنة الوطنية 

بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢٠، ما هو 
إال مسودة إلبداء الرأي عليها 
مــن قبل الــدول االعضاء في 
املنظمة تطبيقا الشــتراطات 
اتفاقية ازالة العوائق الفنية 
TBT، ويتم بعد ذلك دراســة 
الــواردة علــى  املالحظــات 
املسودة ألخذها في االعتبار 
قبل وضع املســودة النهائية 
لالئحة، مبينا في الوقت نفسه 
الدائمة ملنتجات  اللجنــة  أن 
التبغ لم تقم بتقدمي أي توصية 
ملا يســمى «املنظمة العاملية 
للصناعة» كما ذكر في التقرير.
واختتــم تقي يقــول: أن 
الهيئة العامة للصناعة يتمثل 
دورها في وضع اشتراطات 
البيانــات االيضاحية فقط، 
أمــا اشــتراطات احملتــوى 
الداخلي ملنتجات النيكوتني 
االلكترونيــة والنكهات فهو 
من اختصاص وزارة الصحة.

الدائمة لدراسة منتجات التبغ 
لــم تقــم باعتمــاد أي الئحة 
فنية بعد، وأن ما مت االخطار 
به ملنظمة التجــارة العاملية 

تعليقاً على ما نشرته «األنباء» حول منع الكويت بيع نكهات السجائر اإللكترونية

عبدالكرمي تقي

مقال نشــرته «األنبــاء» في 
عددها الصــادر يوم اجلمعة 
املاضــي املوافــق ١٢ اجلاري 
بعنوان «منــع الكويت لبيع 

«الصناعة» تضع 
اشتراطات 

البيانات 
اإليضاحية فقط.. 

واحملتوى 
الداخلي 

للمنتجات 
اختصاص «الصحة»

ملشاهدة الڤيديو

استيراد املواد األولية مستمر.. ومخزونها كاٍف لـ ٦ أشهر
طارق عرابي

أكــد مديــر عــام الهيئة 
العامة للصناعة عبدالكرمي 
تقي حــرص الهيئة العامة 
للصناعــة علــى التأكد من 
وجود بيئة مناسبة لتخزين 
احدى أهم مواد األمن الصحي 
أال وهــي مادة «االيثانول»، 
فضال عــن ضمــان أن تتم 
التســلم والتخزين  عملية 
والتوزيع وفق أسس مهنية 
وحتقــق الســالمة العالية 

والسهولة في املناولة.
وأشار تقي خالل جولة 
قام بها أمس االول في أحد 
التابعة للمؤسسة  املخازن 
العامة للموانئ، للتحقق من 
املخزون االستراتيجي للمواد 
االولية إلنتاج املعقمات، ان 
كل قطاعــات الهيئة العامة 
للصنــــاعة، وخـــصوصا 

استراتيجي ملادة املعقمات 
الطبية، وصوال إلى توزيعها 
ملســتحقيها مــن املواطنني 
واملقيمــني، كما أبــدى تقي 
إعجابه بجانب التنظيم الذي 
قامت به املؤسســة العامة 
للموانئ فيما يتعلق بتخزين 
ومكمــالت  «االيثانــول» 

منتجات املعقمات.
إلــى أن جنــاح  ولفــت 
الهيئــة في توفيــر اجلانب 
اللوجســتي مــن شــأنه أن 
مينح الســهولة الكافية في 
التعامل مع هذه املواد، سواء 
من ناحية السالمة أو تغطية 
حاجة البــالد خالل املرحلة 
القادمــة، مؤكدا فــي الوقت 
نفسه االستمرار في متابعة 
حاجة البــالد من هذه املواد 
للتأكد من وجــود املخزون 
الكافي للبالد ملدة ال تقل عن 

٦ أشهر على اقل تقدير.

القادمة للبالد بنفس اآللية 
السابقة، مبا يضمن حتقيق 
خطة الهيئة في حتقيق أمن 

الهيئــة  أن  وأوضــح 
ستســتمر فــي اســتقبال 
املــواد األوليــة  شــحنات 

إدارة التوريــدات واملخازن 
واملشــتريات تقوم بدورها 
على مستوى عال من املهنية.

مدير عام «هيئة الصناعة» خالل زيارته مخازن املوانئ في الشعيبة للتأكد من إجراءات التخزين

املرزوقي: «إيكويت» متضي نحو مرحلة جديدة من التوسع واالنتشار


