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عبر قروض ميسرة من خالل الصندوق الكويتي للتنمية

اليحيا :الكويت ملتزمة بدعم مشاريع
التنمية االقتصادية في المغرب
�أك��د �سفري الكويت ل��دى املغرب
عبداللطيف اليحيا �أن م�ساهمة
الكويت يف متويل م�رشوع القطار
فائق ال�رسعة باملغرب نابع من
التزامها الأخ���وي بدعم م�شاريع
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف ال��ب�لاد ،و�أع���رب اليحيا على
هام�ش حفل �إعطاء انطالقة العمل
بالقطار فائق ال�رسعة الذي يربط
مدينتي «طنجة» و«الدار البي�ضاء»،
بح�ضور العاهل املغربي امللك
حممد ال�ساد�س والرئي�س الفرن�سي
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ،ع��ن تهاين
الكويت ق��ي��ادة وحكومة و�شعبا
للمغرب على هذا االجناز «النوعي»
الذي ي�ضاف �إلى �رصح االجنازات
االقت�صادية واالجتماعية التي
حتققت خ�لال ال�سنوات الأخ�يرة.
وجدد الت�أكيد على موا�صلة الكويت
دعمها مل�شاريع التنمية االقت�صادية

• عبداللطيف اليحيا
واالجتماعية باململكة والتزامها
ب��الإ���س��ه��ام يف ت��ع��زي��ز امل�سرية
التنموية لل�شعب املغربي ،وذلك
يف �إط��ار عمق الروابط بني قائدي
البلدين ح�رضة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد و�صاحب

اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ومتانة
ال��ع�لاق��ات املتميزة الثنائية،
و�أو�ضح �أن دعم الكويت ي�أتي يف
�شكل قرو�ض مي�رسة عرب ال�صندوق
ال��ك��وي��ت��ي للتنمية ال���ذي يعترب
�رشيكا �أ�سا�سيا يف اجناز العديد من
امل�شاريع الإمنائية باململكة كما
يف �شكل هبات وم�ساعدات وكذلك
من خالل اال�ستثمار املبا�رش باجناز
م�شاريع اقت�صادية وتنموية،
وي�ساهم م�رشوع خط القطار فائق
ال�رسعة الذي يربط مدينة «طنجة»
ال�شمالية و«ال��دار البي�ضاء» و�سط
البالد يف تقلي�ص امل��دد الزمنية
ال�لازم��ة للتنقل ب�ين املدينتني
�إلى �ساعتني و 10دقائق بدل �أربع
�ساعات و 45دقيقة ،الأم��ر الذي
�سيكون ل��ه ت ��أث�ير �إي��ج��اب��ي على
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف اململكة.

 16.9مليار دوالر إيرادات متوقعة للتحول الرقمي
بالصناعة في الشرق األوسط
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«زين» أعلنت رعايتها الرئيسية لحفل اليوم الوطني
لذوي االحتياجات الخاصة
�أعلنت زين الكويت عن رعايتها
الرئي�سية حلفل «كافحنا ومت ّيزنا»
لالحتفال باليوم الوطني لذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة حتت
�شعار «نحو تعليم مم ّيز لذوي
الإعاقة» ،وذلك حتت رعاية وزير
الرتبية وزي��ر التعليم العايل
حامد العازمي وبح�ضور الرئي�س
الفخري للنادي الكويتي الريا�ضي
للمعاقني ال�شيخة �شيخة العبدالله
والوكيل امل�ساعد للتعليم اخلا�ص
والنوعي عبداملح�سن احلويلة
وم��دي��ر �إدارة م��دار���س الرتبية
اخلا�صة �سلمان الاليف ومب�شاركة
ق�سم الأن�شطة مبدار�س الرتبية
اخلا�صة.
وذك���رت ال�رشكة يف بيان �أنها
حتر�ص على دع��م ورع��اي��ة مثل
ه��ذه الفعاليات التي تتبناها
امل�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة
ً
وخا�صة
جتاه كافة فئات املجتمع
فئة ذوي االحتياجات اخلا�صة،
وذلك انطالق ًا من ا�سرتاتيجيتها
للم�س�ؤولية االجتماعية واال�ستدامة
جتاه هذه الفئة الغالية علينا
جميع ًا ،حيث لن ت ّدخر ال�رشكة �أي
جهود لالحتفال بقدرات و�إمكانات
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
وعائالتهم ورف��ع وع��ي املجتمع
مت�سهم.
مبختلف الق�ضايا التي ّ

• تكرمي زين خالل احلفل

و�أ���ش��ارت زي��ن �إل��ى �أن��ه��ا ّ
نظمت
جمموعة من الأن�شطة الرتفيهية
ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
وعائالتهم يف جو عائلي ،وقامت
ب�إدخال البهجة على قلوبهم �ضمن
ب��رن��ام��ج احل��ف��ل ،حيث ارت����أت
ال�رشكة �أن تُ �شارك يف �إجناح هذه

الفعالية التي حتتفي بقدرات
و�إم��ك��ان��ات ذوي االحتياجات
اخلا�صة و�إ�رشاكهم يف املجتمع
جنب ًا �إل��ى جنب مع غريهم.و�إذ
�أعربت ال�رشكة عن فخرها بدعم
الق�ضايا االجتماعية املختلفة
ب�شكل م�ستمر ،وخا�صة تلك التي

تهم ذوي االحتياجات اخلا�صة،
ف�إنها بينت يف ذات الوقت �أنها
ت�ؤمن �أن حتدياتهم لن تتعار�ض
مع كونهم �أ�صحاب �إرادة وقيمة
عالية يف املجتمع لها تطلعاتها
وطموحاتها التي يجب �أن يتعاون
معها اجلميع.

 15.7مليار دوالر إجمالي الواردات السلعية
غير البترولية في مصر خالل الربع األول

توقع نورم جيل�سدورف ،رئي�س «هانيويل» يف املناطق
�رسيعة النمو وال�رشق الأو�سط ورو�سيا� ،أن يحقق التحول
الرقمي �إيرادات �إ�ضافية ت�صل �إلى  16.9مليار دوالر �أمريكي
�سنوي ًا يف القطاع ال�صناعي بال�رشق الأو�سط ،خالل الفرتة
املمتدة من � 2017إلى  ،2021ف�ض ًال عن وفورات �سنوية
يف التكاليف ومكا�سب ناجمة عن رفع الكفاءة تقدر بنحو
 17.3مليار دوالر ،ح�سب تقرير �رشكة «براي�س ووتر
هاو�س كوبرز» عن الثورة ال�صناعية الرابعة.ولفت �إلى
�أن هانيويل ت�شهد تقدما كبريا يف جمال التحول الرقمي
لتعزز التزامها جتاه ت�شكيل م�ستقبل م�ستدام للأجيال
القادمة ،واعترب جيل�سدورف معر�ض «�أديبك »2018
�أحد �أكرب فعاليات قطاع النفط والغاز و�أكرثها ت�أثري ًا
يف العامل.و�أ�شار �إلى �أن هانيويل ت�ستعر�ض العديد من
احللول املخت�صة بال�سالمة والأم��ن ،وحلول «هانويل
لتقنيات امل�صانع املت�صلة».
وقال �إن امل�شاركة مبعر�ض وم�ؤمتر �أبوظبي الدويل
للبرتول «�أديبك  »2018تهدف �إلى ت�سليط ال�ضوء على

ت�أثري الإح�صاءات والتحليالت امل�ستقاة من البيانات
على حت�سني الإنتاجية ،وفعالية ال�صناعات يف
الإم��ارات وال�رشق الأو�سط.و�أ�ضاف �أن التكنولوجيا
�أ�صبحت يف عاملنا املت�صل تتعلق بالنتائج التي
حتققها مثل حت�سني الإنتاجية وزي��ادة الوفورات،
و�أ�صبحت القدرة على �إطالق العنان لإمكانيات ومعارف
املوظفني يف قطاع النفط والغاز �أمر ًا بالغ الأهمية.
ولفت �إلى �أنه مع التوقعات بزيادة ا�ستثمارات املنطقة
يف التكنولوجيا املتعلقة ب�إنرتنت الأ�شياء من 6.99
مليار دوالر يف � 2018إلى  12.6مليار دوالر يف عام
 ،2021قامت هانيويل م�ؤخر ًا بافتتاح «مركز هانيويل
لتجارب التكنولوجيا» يف دبي ،ليلعب دور من�صة
جتمع �أ�صحاب امل�صلحة من الإمارات العربية املتحدة
ودول اخلليج ومناطق �أخرى ،وميكنهم من احل�صول
على خربة عملية مبا�رشة من حلول تكنولوجيا �إنرتنت
الأ�شياء من هانيويل عرب تكامل الأجهزة والربامج
والقدرات الفعالة يف حتليل البيانات.

متكنت معدالت النمو القطاعية من
حتقيق �أعلى معدالت منو موجبة
خالل الربع الأول من العام املايل
احل���ايل  ،2019-2018بح�سب
وزي����رة التخطيط واملتابعة
والإ�صالح الإداري هالة ال�سعيد.
وقالت ال�سعيد ،يف بيان �أم�س،
�إن ن�سبة قطاع الغاز من النمو
�سجلت � %21.8إلى جانب قطاعات
االت�صاالت بن�سبة  %16.5وقناة
ال�سوي�س بن�سبة  %12.3والت�شييد
والبناء بن�سبة .%6و�أو�ضحت �أن
نحو  %73من امل�ساهمة يف الناجت
املحلي ت�أتى من قطاعات الغاز
بن�سبة  %13و %10لقطاع جتارة
اجلملة والتجزئة و %9و%7
لقطاعات الزراعة واالت�صاالت علي
التوايل وغريها من القطاعات.
ولفتت وزيرة التخطيط �إلى ارتفاع
معدل النمو االقت�صادي ليبلغ
ن�سبة  %5.3يف الربع الأول من
العام املايل احلايل 2019/2018
وذل��ك مقارنة بن�سبة  %5.2عن
ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام املايل
ا ملا �ضي  .2018 /2017و نو هت

جيروم باول :االقتصاد األميركي قوي
لكنه ُمهدد برياح معاكسة
ق���ال ج�ي�روم ب���اول رئ��ي�����س بنك
االحتياطي الفيدرايل �إن االقت�صاد
الأم�يرك��ي ق��وي لكن من املحتمل
�أن يواجه رياح معاك�سة يف العام
القادم.
و�أ�ضاف يف جل�سة نقا�شية بوالية
داال����س �أول �أم�����س �أن��ه��م يف بنك
االحتياطي ال��ف��ي��درايل يجب �أن
يفكروا �إلى �أي مدى يجب �أن تتم
زي��ادة معدل الفائدة �إل��ى جانب
وترية القيام ذلك.
وتابع �أن الهدف يف النهاية هو
متديد التعايف والتو�سع ،والإبقاء
على معدل البطالة منخف�ض ًا لإبقاء

معدل الت�ضخم مرتاجع ًا« ،نعرف
�أننا حينما ن�صنع ال�سيا�سة �أننا
نفكر ب�ش�أن تلك الأ�شياء ونقوم
با�ستخدام نوع ًا من املنطق يف
حتديد ال�شكل الذي يجب �أن يكونوا
عليه».
و�أكد باول على ثقته ب�أن االقت�صاد
الأمريكي ميكنه �أن يحقق مزيد من
النمو ب�شكل �أ�رسع« ،نحن ملتزمون
بخدمة ال�شعب يف جمتمع غري
حزبي وبطريقة مهنية وبطريق
تو�صل ما نفعله وما يجب �أن نقوم
به بنف�س الو�ضوح قدر الإمكان».
وفيما يتعلق ب����أداء �سوق الأ�سهم

خا�صة بعد احلركة الت�صحيحية يف
�أكتوبر املا�ضي ،و�أدائها املتذبذب
يف الوقت احلايل ،ف�رصح ب�أول �أن
حتركات �أ�سعار الأ�سهم تعد عامل
واحد فقط من عوامل كثرية يتخذها
الفيدرايل يف احل�سبان.
ويف �سياق منف�صل �أو�ضح باول على
�أن قراره بعقد م�ؤمتر �صحفي يعقب
كل اجتماع للبنك من االجتماعات
الـ 8امل��ق��ررة يف ال��ع��ام املقبل
�سي�ساعد يف يقظة ال�سيا�سة ويبعد
الأ�سواق عن فكرة �أن الفيدرايل ميتلك
فقط �إمكانية تغيري ال�سيا�سة النقدية
 4مرات يف العام.

دراجي :معدل التضخم األساسي في منطقة اليورو يقترب من %1

• ماريو دراجي

قال رئي�س البنك املركزي الأوروبي ماريو دراجي �إنه
على الرغم من منو اقت�صاد منطقة اليورو على مدار
� 5سنوات وتوقعات ا�ستمرار التو�سع االقت�صادي� ،إال �أن
هناك خ�سائر يف زخم النمو.
و�أ�ضاف دراجي يف خطاب يف فرانكفورت �أنه يف الوقت
احلايل ال يوجد �سبب النتهاء مفاجئ لتو�سع النمو يف
منطقة اليورو،و�أن التباط�ؤ التدريجي �أمر طبيعي مع
ن�ضج التو�سعات وتطور النمو على املدى الطويل.
يف الوقت نف�سه يرى دراجي �أن التو�سع يف منطقة اليورو
اليزال ق�صري ن�سبي ًا من حيث الطول و�صغري ًا من حيث
احلجم� ،أما فيما يتعلق مبعدل الت�ضخم ،ف�أ�شار دراجي
�إلى �أن ال�صلة بني منو الإنتاج والأجور يف منطقة اليورو
تعززت مقارنة بالو�ضع يف ال�سنوات الأخرية« ،ومع

ا�ستمرار تو�سع الناجت الإجمايل املحلي ف�إن �ضغوط
الأجور بد�أت ترتاكم».
و�أو�ضح �أنه مع ذلك ف�إن معدل الت�ضخم الأ�سا�سي يف
منطقة اليورو اليزال يحوم حول م�ستوى  %1ومل يظهر
اجتاه ًا �صعودي ًا مقنع ًا.وتابع �أنه يف حالة �أن �أ�صبحت
ال�رشكات �أكرث غمو�ضا ب�ش�أن توقعات النمو والت�ضخم،
ف���إن ال�ضغط على الهوام�ش ميكن �أن تكون �أكرث
ا�ستمرارية« ،هذا من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على ال�رسعة التي
يرتفع بها الت�ضخم الأ�سا�سي وبالتايل م�سار الت�ضخم
الذي نتوقع ر�ؤيته يف الف�صول املقبلة».
و�شدد دراج��ي على �أن �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركزي
الأوروب��ي الحظوا يف اجتماعهم الأخري �أن عدم اليقني
املحيط بالتوقعات على املدى املتو�سط زادت.

الوزيرة بنجاح الإجراءات واخلطط
التي و�ضعتها احلكومة و�سعت �إلى
تنفيذها ،حيث �شهد العام احلايل
العديد من الإج��راءات الإ�صالحية
التي ظهرت اثارها الإيجابية من
خالل م�ؤ�رشات الربع الأول.
وح���ول ت��ط��ور ال�����ص��ادرات غري
البرتولية� ،أ�شارت ال�سعيد �إلى
�أن م��ع��دل من��و ال�����ص��ادرات غري
البرتولية �شهد ارتفاعا بن�سبة
 %1.3لتبغ قيمة تلك ال�صادرات
 5.5مليارات دوالر خ�لال الربع
الأول من العام املالى احلايل
 2019-2018ليبلغ ن�صيب الدول
العربية من �صادرات م�رص ال�سلعية
غري البرتولية ن�سبة  %36بينما
يبلغ ن�صيب دول االحتاد الأوروبي
 %30منها.
وتابعت ال�سعيد �أن ال�صادرات
الكيماوية حققت �أعلى معدل منو
بن�سبة  %15يليها املالب�س بن�سبة
 %8واملن�سوجات بن�سبة .%6.7
م�ضيفة �أن معدل الواردات ال�سلعية
غري البرتولية �شهد ثبات ًا ن�سبي ًا
لتبلغ نحو  15.7مليار دوالر.

وصلت إلى  1216.79دوالراً لألوقية

أسعار الذهب تبلغ
أعلى مستوى في أسبوع
ارتفعت �أ�سعار الذهب و�سجلت �أعلى م�ستوى يف �أ�سبوع
خالل اجلل�سة مع �سعي امل�ستثمرين للمالذ الآم��ن يف
ظل خماوف من انف�صال بريطاين فو�ضوي عن االحتاد
الأوروب����ي.وزاد الذهب  %0.2يف املعامالت الفورية
م�سجال  1214.93دوالر للأوقية «الأون�صة» ويف وقت
�سابق ،بلغ املعدن الأ�صفر �أعلى م�ستوى منذ التا�سع من
نوفمرب عند  1216.79دوالر ًا للأوقية.ومن املتوقع �أن
تنهي الأ�سعار الأ�سبوع مرتفعة بعدما تراجعت بنحو %2
الأ�سبوع املا�ضي.
ومل ي�سجل املعدن تغريا يذكر يف العقود الأمريكية
الآجلة عند  1215.3دوالر ًا للأوقية.ومن بني املعادن
النفي�سة الأخ��رى ،انخف�ض البالديوم � %0.3إلى 1153
دوالرا للأوقية .وكان قد �سجل م�ستوى قيا�سيا مرتفعا
عند  1178.30دوالر ًا للأوقية يف اجلل�سة ال�سابقة.
والبالديوم على م�سار حتقيق �أكرب مك�سب �أ�سبوعي منذ
� 21سبتمرب ،حيث ارتفع � %3إلى الآن.وارتفعت الف�ضة
� %0.1إلى  14.30دوالر ًا للأوقية .وزاد املعدن نحو واحد%
هذا الأ�سبوع .وقفز البالتني � %0.1إلى  842.20دوالر ًا
للأوقية ،لكنه منخف�ض بنحو واحد %هذا الأ�سبوع.

