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للسنة الثانية على التوالي ضمن حملتها االجتماعية الرمضانية «زين الشهور»

«زين» تنشر بهجة القرقيعان في مركز الخرافي ألنشطة األطفال المعاقين

• السالم ُتك ّرم مسؤولي «زين» خالل احلفل

ك�شفت �رشكة االت�صاالت املتنقلة زين عن رعايتها الرئي�سية حلفل
القرقيعان ال ّذي ّ
نظمه مركز اخلرايف لأن�شطة الأطفال املعاقني
لل�سنة الثانية على التوايل ،وذلك بح�ضور الأطفال وعائالتهم
ومتطوعي زين ومدير مركز اخل��رايف لأن�شطة الأطفال املعاقني
عائ�شة ال�سامل.
وذكرت ال�رشكة يف بيان �أن رعايتها حلفل القرقيعان الذي ّ
نظمه
مركز اخلرايف لأن�شطة الأطفال املعاقني �أتى �ضمن حملتها االجتماعية
الرم�ضانية «زين ال�شهور» ويف �إط��ار ا�سرتاتيجيتها الرائدة يف
جماالت امل�س�ؤولية االجتماعية واال�ستدامة ،حيث هدف احلفل �إلى

• املشاركون في الفعالية

الكويتي.
وبينت ال�رشكة �أنها لطاملا �سعت �إل��ى تر�سيخ ثقافة العطاء
وامل�شاركة االجتماعية �سواء بدعمها املبا�رش �أو من خالل م�ساهماتها
ورعايتها للعديد من الفعاليات والأن�شطة املختلفة ،فال�رشكة
ت�ؤمن ب�أن م�س�ؤوليتها جتاه جماالت اال�ستدامة هو �أمر بالغ الأهمية
تنوع
بالن�سبة لها ،وينعك�س ذلك من خالل ا�سرتاتيجية ال�رشكة يف ّ
برناجمها الرم�ضاين املك ّثف الذي يهدف �إلى م�شاركة جميع فئات
املجتمع بركة وفرحة ال�شهر الف�ضيل.
و�أ�ضافت زين �أنها لن ت ّدخر جهد ًا يف تعزيز ج�سور ات�صاالتها مع

م�شاركة الأجواء اجلميلة وبهجة املنا�سبات الرتاثية التي ت�صاحب
�شهر رم�ضان املبارك كالقرقيعان مع الأطفال من ذوي االحتياجات
اخلا�صة وعائالتهم.
ت�ضمن العديد من الفقرات الرتفيهية والتفاعلية
وبينت زين �أن احلفل
ّ
التي �أدخلت البهجة على قلوب الأطفال وعائالتهم ،حيث قام متطوعو
زين بتوزيع الهدايا والألعاب والقرقيعان الذي ق ّدمته ال�رشكة
لر�سم االبت�سامة على وجوههم ،وذلك �ضمن �أن�شطتها االجتماعية
والإن�سانية التي ت�ستمر طوال �شهر رم�ضان املبارك والتي تهدف �إلى
تعزيز روح التوا�صل وتر�سيخ القيم الدينية ال�سامية يف املجتمع

الدوالر ارتفع أمام الدينار

«التجارة» :إحالة  296محضر ضبط

عند  304فلوس

ارت���ف���ع ���س��ع��ر ��ص�رف ال����دوالر
الأم�يرك��ي مقابل الدينار �أم�س
�إلى م�ستوى  304فلو�س يف حني
تراجع ال��ي��ورو �إل��ى  339فل�س ًا
مقارنة ب�أ�سعار �رصف اخلمي�س
املا�ضي.
وق��ال بنك الكويت املركزي يف
ن����شرت��ه ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى موقعه
الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه
اال�سرتليني انخف�ض الى م�ستوى
 0.386دي��ن��ار وت��راج��ع الفرنك
ال�سوي�رسي �إلى م�ستوى 0.300
دينار يف حني بقي الني الياباين

إلى النيابة العامة في أبريل الماضي
�أعلنت وزارة التجارة وال�صناعة� ،أن قطاع الرقابة التجارية وحماية
امل�ستهلك فيها �أحال  296حم�رض �ضبط �إلى النيابة العامة خالل
�شهر ابريل املا�ضي ،مبينة �أن �إدارة الرقابة التجارية تلقت 195
�شكوى نظمت فيها  12حم�رض خمالفة و 19تعهدا و � 164صلحا.
و�أ�ضافت يف بيان �أن مركز الرقابة التجارية ك�شفت على  3حمالت
لتجديد الرتخي�ص وتلقت  28حم�رض �ضبط و 3خمالفات للرتاخي�ص
فيما �أ�رصت  1775بطاقة متوينية جديدة وقدمية و 4بدل فاقد
و�أ�ضافت � 1074شخ�صا على البطاقات التموينية.و�أو�ضحت ان دارة
الدرا�سات والدعم التجاري �أحالت  296حم�رض �ضبط �إلى النيابة
العامة خالل الفرتة ذاتها ،م�شرية �إلى ا�ستدعاء � 295سيارة ودراجة
نارية ب�سبب العيوب امل�صنعية .
وذكرت «التجارة» �أن �إدارة حماية امل�ستهلك �أ�صدرت  374ترخي�صا
للعرو�ض اجلانية والإعالن منها  314هجايا جمانية و 33جوائز
جمانية «�سحب على كوبونات» ،م�شرية على �إ�صدار  705تراخي�ص
خا�صة بالتخفي�ضات للجمعيات واملحالت التجارية  ،ح�صلت
عنها ر�سوما بلغت � 23.7ألف دينار.و�أكدت ان حمالت قطاع الرقابة
التجارية وحماية امل�ستهلك التفتي�شية م�ستمرة ل�ضبط الأ�سواق
واملحافظة على الأ�سعار ومنع �أي جتاوز او خمالفة للقوانني.

عند م�ستوى  0.002دينار دون
تغيري.
وارت��ف��ع ال���دوالر الأم�يرك��ي �أمام
�أغ��ل��ب ال��ع��م�لات الرئي�سية مع
ا�ستمرار ت�صاعد النزاع التجاري
بني الواليات املتحدة وال�صني
يف حني تذبذب اليورو يف نطاق
�ضيق مائل نحو االرتفاع.
وتراجع اجلنيه اال�سرتليني �أمام
�أغلب العمالت الرئي�سية موا�صال
خ�سائره يف ظ��ل ا�ستمرار عدم
اليقني حيال اتفاق خروج اململكة
املتحدة من االحتاد الأوروبي.

سجلت ارتفاع ًا بلغ  % 19.44على أساس سنوي

 198مليون دوالر تحويالت العمالة الفلبينية في الربع األول
حت��وي�لات العمالة الفلبينية يف
الكويت خالل الربع الأول من العام
احلايل بن�سبة  %19.44على �أ�سا�س
���س��ن��وي ،وح�����س��ب ب��ي��ان��ات البنك
املركزي الفلبيني ،بلغت حتويالت
العمالة الفلبينية بالكويت يف الربع
الأول من  2019نحو  198.34مليون
دوالر ،مقارنة بـ 166.06مليون دوالر
يف الثالثة الأ�شهر الأولى من ،2018
وتوزعت حتويالت العمالة الفلبينية
من الكويت يف الربع الأول بني 65.36
مليون دوالر يف يناير املا�ضي،
و 59.89مليون دوالر يف فرباير ،ثم
 73.07مليون دوالر يف مار�س .2019
وكانت قيمة حتويالت العاملني يف
دولة الكويت �إلى اخل��ارج ارتفعت
خالل  2018بن�سبة � %3.9إلى 4.3
مليارات دينار ،مقابل  4.1مليارات
دينار يف عام ،2017وب�شكل عام،
ارتفعت حتويالت العمالة الفلبينية
من كل دول العامل خالل الربع الأول
من العام احلايل بن�سبة � %3.99إلى
 7.29مليارات دوالر ،مقارنة بـ7.01
مليارات دوالر يف الربع املقارن من
العام ال�سابقُ .ي�شار �إلى �أن �إجمايل

تحويالت العمالة الفلبينية بالدول الخليجية خالل الربع األول من 2019
الدولة

2018

2017

التغري%

ال�سعودية

526.18

574.33

2.12-

الإمارات

420.02

580.39

27.63-

قطر

213.95

275.36

22.30-

الكويت

198.34

166.06

19.44

البحرين

80.88

41.45

95.13

�سلطنة عمان

50.98

52.7

3.26-

االجمايل

1526.35

1690.29

9.70-

حتويالت العاملني الفلبينيني يف
الكويت بلغ يف العام املا�ضي 689.61
مليون دوالر ،مقابل  806.48ماليني
دوالر يف  ،2017برتاجع .%14.5
و�سجلت حتويالت العاملني ب�شكل
عام يف الكويت خالل  2018نحو 4.3

وزير المالية اللبناني يتوقع

انخفاض عجز موازنة  2019دون % 9

قال وزي��ر املالية علي خليل� ،إن م�سودة
موازنة � 2019ست�سجل عجزا دون ن�سبة %9
من الناجت املحلي الإجمايل ،م�شري ًا �إلى �أنه
قد يقل عن .%8.5و�سجل عجز ميزانية العام
املا�ضي  %11.2من الناجت املحلي الإجمايل.
كما �أن لبنان ُمثقل بواحد من �أكرب �أعباء الدين
العام يف العامل حيث ي�سجل %150من الناجت
املحلي الإجمايل .وقال خليل �إن امل�سودة ت�شمل
توفري نحو تريليون لرية « 663مليون دوالر»
من تكاليف خدمة الدين لكنه مل يقدم تفا�صيل.
و�أ�ضاف �إن احلكومة تعتزم تقليل تكاليف خدمة
الدين من خالل �إ�صدار �سندات خزانة بفائدة
• علي خليل
 .%1وتابع الوزير «�سيتم الأم��ر من خالل
التن�سيق بني املالية وامل�رصف املركزي
وامل�صارف بعد �إقرار املوازنة لإ�صدار �سندات خزينة بالعملة اللبنانية بحدود 11
�ألف مليار وبفائدة  .»%١و�أ�شار خليل الى �أنه من املتوقع �أن ي�سجل عجز امليزانية
�أقل من .%9
و�أ�ضاف «يجب �أن ينتهي النقا�ش باملوازنة غدا لننهي �أجواء الفو�ضى والإ�شاعات»
وذلك يف �إ�شارة على ما يبدو �إلى بيانات وتقارير مت�ضاربة ب�ش�أن تخفي�ضات مقرتحة
بامليزانية �أثارت احتجاجات وا�رضابات .وكان رئي�س الوزراء اللبناين �سعد احلريري
قال يف �أوائل ال�شهر احلايل �إن لبنان بعيد عن الإفال�س لكن عدم الت�صديق على ميزانية
«واقعية» خلف�ض العجز العام �سيكون مبثابة «عملية انتحارية» بحق االقت�صاد.

عمالئها واملجتمع الذي تعمل فيه ،حيث لطاملا �سعت �إلى تر�سيخ
مفهوم اال�ستدامة ب�شكل عملي من خالل تكثيف براجمها يف �شهر رم�ضان
املبارك ،وذلك باعتبارها من امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الرائدة التي
ت�ؤمن �أن لديها ر�سالة والتزامات حقيقية اجتاه املجتمع.
و�أفادت زين �أن التزامها امل�ستمر يف تقدمي قيمة م�ضافة للمجتمع،
هو ما يجعلها حتر�ص على تناول الق�ضايا الأك�ثر ت�أثري ًا يف
احلياة ،مبينة �أن حملتها الرم�ضانية «زين ال�شهور» ت�أتي لترتجم
هذا التوجه ،حيث حتمل معها ر�سالة حتث على التقارب والرتاحم
وامل�شاركة يف احلياة ون�رش ال�سالم يف العامل.

مليارات دينار «14.2مليار دوالر»،
مقابل  4.1مليارات دينار « 13.5مليار
دوالر» ،بنمو  .%3.9وبح�سب الإدارة
املركزية للإح�صاء يبلغ �إجمايل
العمالة الفلبينية بالكويت 242.1
�ألف فلبيني منهم  %68يعملون يف

القطاع العائلي �أو ما يعرف باخلدم،
وي�شكل الفلبينيون بالكويت %6.4
من �إجمايل الفلبينيني باخلارج،
و�أغ��ل��ب امل��ه��ن ال��ت��ي يعمل فيها
الفلبينيون ب��ال��ك��وي��ت ،اخلدمة
وامل��ب��ي��ع��ات .ويف نف�س ال�سياق

انخف�ضت حتويالت العمالة الفلبينية
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
خالل الربع الأول من العام احلايل
بن�سبة  %9.7على �أ�سا�س �سنوي.
وبلغت قيمة حت��وي�لات العمالة
الفلبينية م��ن دول اخلليج 1.53
مليار دوالر يف الثالثة الأ�شهر الأولى
من  ،2019مقارنة بـ 1.69مليار
دوالر يف ال��رب��ع الأول م��ن العام
املا�ضي ،و�أ�شارت البيانات �إلى �أن
هناك  4دول خليجية تراجعت فيها
قيمة حتويالت العمالة الفلبينية
ع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا الإم�����ارات العربية
املتحدة بن�سبة  ،%27.63وتليها
قطر بـ ،%22.30ثم �سلطنة عمان
بـ ،%3.26و %2.12انخفا�ض
يف حت��وي�لات العمالة الفلبينية
باململكة العربية ال�سعودية.
ووفق ًا الح�صائيات ف ��إن حتويالت
الفلبينيني املقبلة من دول جمل�س
التعاون اخلليجي ت�شكل %20.99
من �إجمايل التحويالت الوافدة �إلى
الفلبني يف الربع الأول من العام
احل���ايل والبالغة  7.29مليارات
دوالر.

بيتكوين تعود إلى الربح مجدداً
بعد تكبدها خسائر كبيرة
عادت عملة بيتكوين الرقمية امل�شفرة �إلى حتقيق الأرباح
جمددا بعد �أن ُمنيت خالل الأ�سبوع املا�ضي بخ�سائر فادحة
ن�سفت  %20من قيمتها.وبح�سب موقع «كوين ماركت كاب»
ارتفعت بيتكوين بن�سبة  %1.2لت�سجل  7280دوالرا،
مقابل  7236دوالرا يف نهاية الأ�سبوع املا�ضي.
وانخف�ض �سعر العملة الرقمية بيتكوين على نحو مفاجئ
�أكرث من  ،%20خالل الأ�سبوع املا�ضي ،يف خطوة ال يبدو
ٍ
تعاف قوي للعملة
�أن هناك حمفزا حمددا لها ،وت�أتي بعد
امل�شفرة منذ �أوائ��ل �أبريل املا�ضي ،دفعها �إلى �أعلى
م�ستوى يف � 10أ�شهر.وهبطت العملة امل�شفرة  %8.2خالل
تعامالت اجلمعة املا�ضي �إلى  7236دوالرا.والثالثاء
املا�ضي كان �سعر بيتكوين قد اخرتق حاجز � 8آالف دوالر
لأول مرة منذ يوليو .2018
وق��ال ري��ان راباجليا رئي�س التداول لدى «�أو �إ���س �إل»
لل�سم�رسة يف الأ�صول الرقمية« :االنخفا�ض املفاجئ ال
يبدو �أنه مدفوع ب�أي نب�أ على وجه اخل�صو�ص»،و�أ�ضاف:
«بدال من ذلك ،يبدو �أنه مدفوع ب�أوامر بيع كبرية من ِقبل
ب�ضعة �أ�شخا�ص �أو حتى �شخ�ص واحد يجني �أرباحا على
الأرجح بعد ارتفاع ال�سعر يف الآونة الأخرية �أو يتطلع �إلى
�رشاء املزيد ب�أ�سعار �أرخ�ص».وبعد �أ�شهر من ال�ضعف،

بد�أ �سعر بيتكوين يف االرتفاع منذ �أوائل �أبريل املا�ضي،
ليبلغ �أعلى م�ستوى يف � 10أ�شهر يف وقت �سابق من الأ�سبوع
احلايل،كانت «بيتكوين» قد بلغت م�ستوى قيا�سيا بعد
�أن و�صلت قيمتها �إلى �أكرث من  19000دوالر يف دي�سمرب
 ،2017قبل �أن تنخف�ض ب�رسعة �إلى ما دون  3100دوالر
يف دي�سمرب  .2018ومنذ ذلك الوقت بد�أت العملة ت�شهد
ويعزى �سبب ارتفاع �سعر «بيتكوين» �إلى
انتعا�شا بطيئاُ .
االهتمام املتزايد الذي تُ بديه امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية
يف العملة؛ �إذ �ستبد�أ �رشكة اخلدمات املالية الأمريكية
بال�سماح للعمالء ب�رشاء وبيع العمالت امل�شفرة ،وبد�أت
من�صات �أخرى للتداول ،مثل ،Robinhoodبالفعل يف
ت��داول العمالت امل�شفرة .ويف التا�سع من �شهر �أبريل
املا�ضي� ،أعلنت بكني خططا حلظر تعدين بيتكوين يف
ال�صني ،وفقا مل�سودة تت�ضمن قائمة �أن�شطة ت�سعى جلنة
التخطيط الر�سمية بال�صني لوقفها ،ما ينبئ بتنامي
ال�ضغط احلكومي على قطاع العمالت امل�شفرة .وال�صني
�أكرب �سوق يف العامل لأجزاء الكمبيوتر امل�صممة لتعدين
بيتكوين والعمالت امل�شفرة الأخ���رى ،لكن مثل تلك
الأن�شطة كانت تقع يف ال�سابق يف منطقة رمادية على
�صعيد التنظيم الرقابي.

 % 27.6ارتفاع ًا بقيمة اإلنتاج

الصناعي في مصر
�أظ���ه���رت ب��ي��ان��ات اجل��ه��از
امل��رك��زي للتعبئة العامة
والإح�����ص��اء ،ارت��ف��اع قيمة
الإن��ت��اج ال�صناعي بن�سبة
 %27.6خالل الربع الثالث
من يوليو وحتى �سبتمرب عام
،2018وقال اجلهاز يف بيان
�إن قيمة الإن��ت��اج ال�صناعي
«ب���دون ا���س��ت��خ��راج البرتول
اخلام وتكريره» بلغت 185.3
مليار جنيه خ�لال الربـع
الثالث لعام  2018مقابل
 145.3م��ل��ي��ار جنيه خالل
الربع لعام .2017
و�أ�ضاف املركزي� ،أن ن�شاط
�صناعة احل��دي��د وال�صلب
وامل��ع��ادن الثمينة و�سبك
املعادن ي�ساهم بالن�سبة الأكرب
يف قيمة الإن��ت��اج ال�صناعي
خالل الربع الثالث حيث بلغت
 ،%20.8ويليه ن�شاط �صناعة
املنتجات الغذائية بن�سبة
 %16.1ث��م ن�شاط �صناعة
املواد الكيميائية الأ�سا�سية
والأ�سمدة والألياف واخليوط

ال�صناعية بن�سبة  %15.5من
قيمة الإنتاج ال�صناعي.وبلغت
قيمة الإنتاج ل�صناعة املواد
واملنتجات الكيميائية 28.8
مليار جنيه للربع الثالث عام
 2018مقابل  14.8مليار جنيـه
للربع ال��ث��ال��ث ع��ام 2017
بن�سبة زيادة قدرها ،%94.4
وذل���ك ب�سبب زي���ادة �إنتاج
املنظفات والأ�سمدة الزراعية
وزي��ادة حجم الطلب.وبلغت
قيمة الإنتاج ل�صناعة الأثاث
 0.8مليار جنيه للربع الثالث
عام  2018مقابل  0.4مليار
جنيه ل��ل��رب��ع ال��ث��ال��ث عام
 2017بن�سبة زيادة ،%94.3
وذلك ب�سبب زيادة عدد العقود
املوقعة.
ك��م��ا ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة الإن��ت��اج
ل�صناعة منتجات املعادن
الالفلزية  1.3مليار جنيه
للربع ال��ث��ال��ث ع��ام 2018
مقـابل  1.4مليار جنيه للربع
الثالث ع��ام  2017بن�سبة
انخفا�ض قدرها .%5.3

اإلمارات األولى عربي ًا في مؤشر

االنفتاح االقتصادي العالمي

احتلت دولة الإم��ارات العربية املتحدة املرتبة الـ 30عاملي ًا
يف قائمة م�ؤ�رش االنفتاح االقت�صادي العاملي لعام  ،2019فيما
ت�صدرت املنطقة العربية يف امل�ؤ�رش ذاته،وا�ستند التقرير ال�صادر
عن معهد «ليجاتوم» الربيطاين� ،إلى �أربع ركائز يف تقييمه ،متثلت
يف �سهولة النفاذ �إلى الأ�سواق والبنى التحتية والبيئة اال�ستثمارية
و�أو�ضاع امل�رشوعات التجارية ،ف�ض ً
ال عن عن�رص احلوكمة الذي
ي�ستند �إلى �سيادة القانون.
و�أ�شار التقرير الى �أن الإمارات جاءت يف املرتبة الـ 30عاملي ًا يف
امل�ؤ�رش ،الذي ت�صدرته هوجن كوجن و�سنغافورة ،م�شري ًا �إلى �أنها
�أف�ضل مثال على الإ�صالحات االقت�صادية يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،يف الوقت نف�سه �صعدت �إلى املرتبة الـ 26يف
حمور بيئة الأعمال لعام .2019
كما احتلت الإمارات املرتبة الـ 21عاملي ًا يف �سهولة النفاذ �إلى
الأ�سواق والبنية التحتية ،واملرتبة الـ 28فيما يتعلق ببيئة
اال�ستثمار ،واملرتبة الـ 45فيما يتعلق باحلوكمة.و�أ�شار التقرير
�إلى �أنه رغم ما �شهدته منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من
زيادة عامة يف االنفتاح االقت�صادي ،كانت دولة الإمارات هي من
حقق �أكرب قدر من التقدم ،ف�ض ً
ال عن متكنها من �إر�ساء درجة عالية
جد ًا من اجلودة التنظيمية.

