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خالل استقباله وفداً اقتصادي ًا أوروبي ًا

«الغرفة» استقبلت وفد معهد دول الخليج العربي في واشنطن

الغانم« :االتحاد األوروبي» أفضل

الصقر :نأمل مشاركة الخبرات األميركية
في رؤية الكويت 2035

شريك تجاري لدول الخليج

ا�ستقبلت غرفة جت��ارة و�صناعة
الكويت �أم�س برئا�سة حممد ال�صقر
– نائب رئي�س الغرفة ،وفد معهد
دول اخلليج العربي يف وا�شنطن
برئا�سة ال�سفري فرانك ويزنر –
رئي�س املعهد والوفد املرافق له.
وا�شاد ال�صقر بالعالقات املميزة
بني دول اخلليج العربي والواليات
املتحدة الأمريكية ،م�ؤكد ًا على عمق
العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية
بني الكويت ووا�شنطن ،حيث حتتل
الواليات املتحدة املركز الثاين
ك�رشيك جت��اري لدولة الكويت،
معرب ًا عن �أمله يف م�شاركة اخلربات
الأمريكية يف ر�ؤية الكويت ،2035
كما �أكد على �أهمية �أن يلعب املعهد
دور ًا حموري ًا يف خدمة الق�ضايا
العربية وك��ذل��ك م��ع��ادل��ة تغري
ال�صور النمطية عن املنطقة.ومن
جانبه ،تقدم ال�سفريويزنر بال�شكر
للغرفة على ح�سن الإ�ستقبال ،حيث
�أ�شار الى دور املعهد والذي ان�ش�أ
�سنة  2015للرتكيز على خلق ج�سور
توا�صل بني دول اخلليج والواليات
املتحدة وحل الكثري من املعوقات
التي تواجه دول اخلليج و�أمله
ب�أن يقوم املعهد بدوره يف تطوير
وتقوية العالقات االقت�صادية بني
دول اخلليج وال��والي��ات املتحدة
من خالل ت�شجيع القطاع اخلا�ص
لتنمية العالقات التجارية ،وذلك
من خالل ت�صدير باحثني وحمللني
للتوا�صل االجتماعي وال�سيا�سي،
ب��الإ���ض��اف��ة ال���ى ح��ل الق�ضايا
ال�سيا�سية وق�ضايا الأمن االقت�صادي
والتجارة ،وذلك عن طريق برامج
البعثات ال��درا���س��ي��ة لل�شباب.
ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء� ،أك���د ال�صقر
على الرتحيب مبزيد من التعاون
مع املعهد وال��والي��ات املتحدة،
م�ؤكد ًا ا�ستعداد الغرفة لت�سخري
كافة �إمكانياتها لتطوير وتنمية
العالقات االقت�صادية امل�شرتكة
بني البلدين ال�صديقني.

• جانب من االجتماع

ا�ستقبل علي الغامن – رئي�س غرفة جت��ارة و�صناعة
الكويت ام�س ايريك مامري مدير �إدارة التناف�سية
والتعاون الدويل وريادة الأعمال يف املفو�ضية الأوروبية
والوفد املرافق له  ،وقد ح�رض اللقاء رباح الرباح –
مدير عام الغرفة .وي�أتي هذا اللقاء يف اطار عقد منتدى
الأعمال الثالث لالحتاد الأوروبي ودول جمل�س التعاون
اخلليجي «يف الكويت حتت �شعار» واحة من الفر�ص»
خالل الفرتة من  20 – 19مار�س  ،2019حيث اكد الغامن
�أن هذا املنتدى يعد فر�صة ممتازة الطالع قطاع االعمال
االوروب��ي على بيئة الأعمال وكذلك فر�ص اال�ستثمار
املتاحة يف دول اخلليج العربي ،م�شري ًا الى �أن تاريخ
العالقات اخلليجية الأوروبية متتد منذ مئات ال�سنني
و�أن العالقات التجارية امل�شرتكة قد حققت اجنازات
منوذجية ،حيث حتتل كتلة دول االحت��اد االوروب��ي
املرتبة الأولى ك�أف�ضل �رشيك جتاري بالن�سبة لدول
جمل�س التعاون اخلليجي ،وقد �أكد �أن جميع الظروف
مهي�أة ال�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال الأوروبية للمنطقة من

خالل طرح الر�ؤى التنموية امل�ستقبلية وحت�سني بيئة
الأعمال للم�ستثمرين الأجانب .ومن جانبه �أو�ضح ايريك
مامري� ،أن مفو�ضية االحت��اد االوروب��ي تويل اهتمام ًا
بالغ ًا بتوطيد العالقات االقت�صادية مع دول جمل�س
التعاون اخلليجي من خالل ت�أ�سي�س م�رشوع «احلوار
الأوروبي – اخلليجي ب�ش�أن التنوع االقت�صادي» والهدف
العام للم�رشوع هو امل�ساهمة يف تعزيز العالقات بني
االحتاد الأوروب��ي ودول جمل�س التعاون اخلليجي من
خالل دعم عملية التنويع االقت�صادي ،باال�ضافة �إلى
معاجلة عدد من الق�ضايا الرئي�سية املتعلقة بتنمية
العالقات االقت�صادية بني االحت��اد الأوروب���ي ودول
جمل�س التعاون اخلليجي و�إيجاد �آلية م�ستمرة للحوار
املبا�رش بني اجلانبني واقامة فعاليات اقت�صادية
كمنتدى االعمال اخلليجي الأوروب��ي ،وقد �أع��رب عن
بالغ �سعادته باال�ستعدادات املمتازة للهذه الفعالية
التي �سي�شارك بها مايفوق الـ  450م�شارك ًا من اجلانبني
االوروبي واخلليجي.

• ال�صقر خالل م�شاركته يف االجتماع

• وفد معهد دول اخلليج العربي

إيطاليا حسمت موقفها من اتفاق االنضمام لطريق الحرير
ح�سم لويجي دي مايو نائب رئي�س
ال����وزراء الإي��ط��ايل زع��ي��م (اخلم�س
جنوم) ،اجلدل داخل طريف االئتالف
احل��ك��وم��ي ،م ��ؤك��دا توقيع اتفاقية
ان�ضمام �إيطاليا ملبادرة طريق احلرير
مع ال�صني ال�سبت املقبل .وقال دي
مايو ال��ذي يتبنى حزبه االن�ضمام
للمبادرة ال�صينية الكربى يف ت�رصيح:
«�إن �إيطاليا �ستوقع يف ح�ضور الرئي�س
ال�صيني مذكرة التفاهم بني روما
وبكني حمل اجلدل التي اعتربها متثل
«فر�صة عظيمة» لتف�ضيل املنتجات
الإيطالية التي تعد «الأف�����ض��ل» يف
الأ�سواق ال�صينية» .من جانبه خفف
نائب رئي�س ال��وزراء وزير الداخلية
الإي���ط���ايل م��ات��ي��و �سالفيني زعيم
حزب الرابطة ثاين حزبي االئتالف
احلاكم من حتفظاته القوية التي
�أبداها الأيام املا�ضية حول االتفاقية
املزمع توقيعها بالقول �إنها «مذكرة
�إيجابية» ،م�شد ًدا على «�رضورة االنتباه
لعدم امل�سا�س بعنا�رص تتعلق بالأمن
القومي» .و�أ���ض��اف �سالفيني الذي
تبنى يف ت�رصيحات �أظهرت اخلالف
داخ��ل احلكومة رف�ض «اال�ستعمار
االقت�صادي» حتذيرات الإدارة الأمريكية
ب�ش�أن «املخاطر الأمنية» التي تن�ضوي

عليها االتفاقية ،م�ؤكدا «�أال تهاون يف
هذا اجلانب و�أن احلكومة متفقة على
ذلك» .ويف ت�رصيح �سابق اعترب زعيم
رابطة ال�شمال �أن «مذكرة التفاهم»
التي �سوف يوقعها رئي�س ال��وزراء
جوزيبي كونتي مع الرئي�س ال�صيني
«جم��رد �إط���ار بينما ال�صورة داخل
الإط���ار فهي �أم��ر �آخ���ر» ،م ��ؤك��دا �أن
حزبه ب�صدد متحي�ص املذكرة كلمة
بكلمة .و�شهدت الأو�ساط ال�سيا�سية
واالئ��ت�لاف احل��ك��وم��ي ج��دال وا�سعا
الأي���ام املا�ضية منذ �إع�ل�ان رئي�س
ال���وزراء الأ�سبوع املا�ضي عن عزم
احلكومة توقيع مذكرة التفاهم خالل
زيارة الرئي�س ال�صيني �إلى �إيطاليا
املقرر �أن تبد�أ يوم اخلمي�س املقبل.
ودافع كونتي وحزب «اخلم�س جنوم»
ع��ن االت��ف��اق ال��ذي ج��رى التفاو�ض
ب�ش�أنه لأ�شهر عدة ،م�ؤكدا �أن ان�ضمام
�إيطاليا ملبادرة احلزام والطريق «ال
ي�شكك ب�أي حال يف و�ضعها الأوروبي
وتعاونها داخل حلف الناتو» تعقيبا
على التحفظات التي �أبداها االحتاد
الأوروب���ي وكذلك جمموعة «ج��ي »7
على امل�رشوع ال�صيني ،نافيا كذلك
وج��ود �أي خطر ال�ستعمار اقت�صادي
�صيني لإيطاليا».

البالديوم ارتفع إلى أعلى
مستوى في تاريخه
ارتفع معدن البالديوم خالل تعامالت
�أم�س �إلى �أعلى م�ستوى يف تاريخه حيث
يقرتب من تخطي حاجز  1600دوالر،
مع اجت��اه رو�سيا �أك�بر منتج للمعدن
�إلى فر�ض قيود على ال�صادرات.و�أعلن
وزير التجارة وال�صناعة يف رو�سيا �أنهم
يفكرون يف حظر م�ؤقت على �صادرات
املعادن الثمينة واخلردة املعدنية بهدف
تعزيز التكرير املحلي للمواد .وا�ضاف
الوزير �أن احلظر املخطط �سي�ستمر من
 1مايو وحتى � 31أكتوبر.
و ارت���ف���ع ���س��ع��ر ال��ت�����س��ل��ي��م ال��ف��وري
مل��ع��دن ال��ب�لادي��وم بنحو � %0.4إل��ى
 1585.11دوالر ًا للأوقية ،بعد �أن �سجل
م�ستوى  1588.77دوالر ًا للأوقية يف وقت
�سابق من اجلل�سة وهو �أعلى م�ستوى على
الإطالق،فيما و�صل �سعر الت�سليم الفوري
للمعدن على من�صة «رفاينتيفا» �إلى
م�ستوى  1592دوالر ًا للأوقية يف وقت
�سابق من التعامالت ،وهو �أعلى م�ستوى
على الإطالق.

عند  303فلوس

ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار �أم�س عند م�ستوى  0.303دينار
وكذلك اليورو الذي ا�ستقر عند  0.344دينار مقارنة ب�أ�سعار �رصف
�أول �أم�س ,وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية على موقعه
الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه الإ�سرتليني تراجع الى م�ستوى
 0.402دينار يف حني ا�ستقر الفرنك ال�سوي�رسي عند م�ستوى 0.303
دينار بينما بقي الني الياباين عند م�ستوى  0.002دينار دون تغيري.

 1.8مليار دوالر قيمة التجزئة

لسوق الطعام في المنطقة

«جيمالتو» توسع حلول وحدات أمن األجهزة حسب الطلب
ك�شفت �رشكة «جيمالتو» ،العاملة يف جمال
الأمن الرقمي ،عن توفري ثالث خدمات جديدة
لوحدات �أمن الأجهزة القائمة على ال�سحابة،
وه��ي وح���دات �أم��ن الأج��ه��زة ح�سب الطلب
املخ�ص�صة ل�رشكة «�سايرب �آرك» ،ووحدات
�أمن الأجهزة ح�سب الطلب املخ�ص�صة ل�رشكة
«هايرب ليدجر» ،ووحدات �أمن الأجهزة ح�سب
الطلب املخ�ص�صة ل�رشكة «�أوراك���ل تي دي
�إي».
تتوافر كل من هذه اخلدمات من خالل من�صة
«�سيف نت داتا بروتيك�شن �أون دمياند» حلماية
البيانات ح�سب الطلب ،وهي �سوق لوحدات
�أمن الأجهزة القائمة على ال�سحابة وخدمات
الت�شفري و�إدارة املفاتيح التي تندمج ب�سهولة
مع خدمات ال�سحابة ومنتجات تكنولوجيا
املعلومات الأو�سع ا�ستعما ًال والتي تهدف �إلى
حماية البيانات �أينما كانت مواقع �إن�شائها
والو�صول �إليها وتخزينها.
�ع��ب االع��ت��م��اد ال����سري��ع خلدمات
ه��ذا و���ص� ّ
ال�سحابة واخلدمات الرقمية على امل�ؤ�س�سات
عملية �ضمان �أمن البيانات والهويات التي
يتم �إن�شا�ؤها وتخزينها و�إدارت��ه��ا خارج
حميطها.
ويف ح�ين ت���درك امل��ؤ���س�����س��ات �أن ت�شفري
البيانات ه��و احل��ل الأم��ث��ل ل�ضمان �أمن

الدوالر استقر أمام الدينار

• تود مور

املعلومات احل�سا�سة� ،إال �أنها تواجه �أحيان ًا
حتدي الكلفة والتعقيد املرتتبني على ن�رش
الت�شفري ،مبا يف ذلك وحدات �أمن الأجهزة،
ل�ضمان �أمن عملياتها الت�شفريية ،وتوفر
حماية البيانات ح�سب الطلب «�سيف نت» من
«جيمالتو» ح ً
ال للتعامل مع هذه التحديات

من خالل توفري خدمات وحدات �أمن الأجهزة
القائمة على ال�سحابة والتي ميكن ن�رشها
يف غ�ضون دقائق وبدون احلاجة �إلى وجود
موظفني ذوي م��ه��ارات ع��ال��ي��ة ،و�أثبتت
«جيمالتو» ،وه��ي �رشكة رائ��دة يف �سوق
وحدات �أمن الأجهزة ،قدرتها على م�ساعدة
العمالء يف �ضمان �أم��ن مفاتيح الت�شفري
اخلا�صة بهم وببياناتهم على امتداد البيئات،
�سحابيةً كانت �أم هجينة �أم داخل ال�رشكة.
وقال تود مور ،نائب الرئي�س الأول ملنتجات
الت�شفري ل��دى �رشكة «جيمالتو» يف هذا
ال�سياق« :ي�شكل م�شهد التهديدات املتفاقمة
املرتبط ب�إقبال مرتفع على اعتماد ال�سحابة،
ف�ض ً
ال عن تغري �أنظمة اخل�صو�صية ،حتدي ًا
جديد ًا ومعقد ًا يف جمال الت�شفري والو�صول
املتميز واملعامالت املالية ،تتيح خدماتنا
الأحدث يف جمال وحدات �أمن الأجهزة ح�سب
الطلب القائمة على ال�سحابة للم�ؤ�س�سات
�أن ت�ستبق التهديدات والقواعد التنظيمية
اجلديدة ،عرب ن�رش حل وحدات �أمن الأجهزة
ب�سهولة من �أجل توفري حلول �إدارة للمفاتيح
ومم��ار���س� ٍ
�ات �آمنة هي الأق���وى حتى الآن،
مقرونة ب� ٍ
إعداد �رسيع و�سهل ،مع وفورات
ملحوظة مقارنةً بالطرق التقليدية التي
تتطلب �أجهزة ومهارات متخ�ص�صة».

ك�شفت مي�سي فرانكفورت ال�رشق
الأو�سط ،الذراع الإقليمية ل�رشكة
مي�سي فرانكفورت جي .ام .بي.
ات�ش الأملانية الرائدة يف تنظيم
املعار�ض وامل�ؤمترات ،يف اليوم
الثاين ملعر�ض بايرب ورلد «19
مار�س  »2019عن �إطالق معر�ض
جديد ي�ستهدف الأ�سواق الأو�سع يف
ال�رشق الأو�سط� ،أفريقيا ،و�آ�سيا
الو�سطى.
وتقام الن�سخة االفتتاحية من
معر�ض «ان�تري��ور الي��ف �ستايل
ال�رشق الأو�سط» يف مار�س 2020
بدبي ،حيث يوفر من�صة �شاملة
للعار�ضني ال�ستعرا�ض ال�سلع
اال�ستهالكية الراقية واملتو�سطة،
امل��وج��ه حت��دي��دا نحو قطاعات
العطاء واملطاعم ،وت�ستهدف
�آالف ال�����ش��اري��ن م���ن الأف�����راد
وال�رشكات على م�ستوى املنطقة.
كما يقام ح��دث الأي���ام الثالثة
ال�سنوي على هام�ش معر�ض
عامل الورق «بايرب ورلد ال�رشق
الأو���س��ط» ال���ذي تنظمه مي�سي
فرانكفورت يف ال�رشق الأو�سط،

ارتفعت �أ�سعار الذهب خالل تعامالت �أم�س تزامن ًا
مع تراجع ال��دوالر الأم�يرك��ي ،وم��ع ترقب بدء
اجتماعات بنك االحتياطي الفيدرايل ،وارتفع �سعر
العقود الآجلة للذهب ت�سليم �أبريل بنحو � %0.3إلى
 1305.30دوالرات للأوقية ،كما زاد �سعر الت�سليم

الفوري للمعدن الأ�صفر بن�سبة  %0.2عند 1305.74
دوالرات للأوقية ،وخالل تلك الفرتة هبط م�ؤ�رش
الدوالر الرئي�سي الذي يقي�س �أداء العملة �أمام 6
عمالت رئي�سية بنحو � %0.08إلى .96.4460
وفيما يتعلق بتطورات الربيك�ست� ،أعلن املتحدث

• جانب من املعر�ض

مفقود جواز سفر

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدوالر
با�سم جمل�س العموم الربيطاين جون بريكو� ،أن
احلكومة ال ت�ستطيع طلب ت�صويت ثالث ب�ش�أن
�صفقة الربيك�ست �إذا مل يتم تقدمي تغيريات
ت�سمح للربملان بالت�صويت عليها ،ويف الأ�سبوع
املا�ضي� ،صوت الربملان الربيطاين بالرف�ض

وه��و املن�صة التجارية الأب��رز
ل�صناعات ال��ورق ،القرطا�سية
ولوازم املكاتب.
يقام املعر�ضان يف مركز دبي
الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض.
وق��ال �سيمون ميلور ،الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف ��شرك��ة «مي�سي
فرانكفورت ال�رشق الأو���س��ط �أن
معر�ض ان�تري��ور الي��ف �ستايل
ال����شرق الأو���س��ط �سيعزز �أوج��ه
التعاون املوجودة مع بايرب ورلد
ال�رشق الأو�سط ،حيث �أبدى ربع
زوار املعر�ض تقريب ًا الذين زاد
عددهم عن  7.000زائر رغبتهم يف
�رشاء الهدايا بالفعل خالل دورة
 2018و�أ�ضاف« :يخدم املعر�ض
اجلديد قطاع ًا حيوي ًا يف �سوق
ال�سلع اال�ستهالكية املتو�سطة
�إل��ى الراقية ،وخا�صة الهدايا
ومنتجات واك�س�سوارات الطعام».
وت��ف��ي��د ��شرك��ة ي���ورو مونيتور
انرتنا�شيونال للأبحاث �أن قيمة
التجزئة ل�سوق الطعام يف ال�رشق
الأو�سط و�أفريقيا بلغ  1.8مليار
دوالر يف .2018

�ضد ال�صفقة املعدلة اخلا�صة بالربيك�ست ،كما
�صوت جمل�س العموم هناك ل�صالح متديد املادة
50؛ والتي ت�سمح بت�أجيل الربيك�ست حتى �شهر
يونيو املقبل يف حال التو�صل التفاق خالل مار�س
احلايل.

ف��ق��د ج���واز �سفر با�سم
املقيمة ال�سورية ندى
عبدالكرمي حامد الأعرج
رقم اجلواز «»012368049
ي��رج��ى مم��ن يعرث عليه
ت�سليمه لأق����رب خمفر
�أو االت�صال على الرقم
«.»99615206

