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اليورو انخفض أمام الدينار
اس�ت�ق��ر س�ع��ر ص��رف ال � ��دوالر م�ق��اب��ل ال��دي �ن��ار ع�ن��د م�س�ت��وى 304ر 0دي�ن��ار ف��ي ح�ي��ن انخفض
اليورو إلى  0.332دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس .وقال بنك الكويت المركزي في نشرته
اليومية على موقعه اإللكتروني إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني استقر عند  0.394دينار
فيما انخفض الفرنك السويسري الى  0.304دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند
مستوى  0.002دينار .وتراجع اليورو من أعلى مستوياته أمام الدوالر االميركي والين الياباني
في تعامالت يوم االثنين وذلك بعد فوز ايمانويل ماكرون في االنتخابات الرئاسية الفرنسية.

خالل الحلقة النقاشية التي نظمها مركز صندوق النقد الدولي والعربي لإلنماء االقتصادي

خبراء :تطبيق ضريبة القيمة املضافة سيساعد على تنويع اإليرادات
«صندوق النقد» :مخاطر تصاعد
الحماية التجارية تهدد آسيا

ح�سور كبري لأعمال ور�سة �لعمل
ش��دد خ�ب��راء م��ال�ي��ون دول �ي��ون على ض ��رورة اص��الح المالية
العامة ل�ل��دول العربية لمواجهة العجز ف��ي ال�م��وازن��ة العامة
ال � ��ذي ف��رض��ه م ��ؤخ ��را ت ��راج ��ع اس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط واالض� �ط ��راب ��ات
السياسية التي شهدتها بعض الدول.
واجمعوا خالل الحلقة النقاشية التي نظمها مركز صندوق
ال �ن �ق��د ال� ��دول� ��ي ل��الق �ت �ص��اد وال �ت �م ��وي��ل ف ��ي ال� �ش ��رق االوس� ��ط
بالتعاون مع الصندوق العربي لالنماء االقتصادي على ان
مواجهة عجز الموازنة العامة يتم من خالل تقليص النفقات
الجارية وترشيد الدعوم اضافة الى العمل على زيادة ايرادات
هذه الموازنات من خالل وضع نظم ضريبية عصرية.
واك��دوا خ��الل الحلقة التي نظمت ف��ي مقر الصندوق العربي
ل��الن �م��اء االق �ت �ص ��ادي واالج �ت �م��اع��ي ت �ح��ت ع �ن ��وان (ال�ت�ب�ع��ات
االق �ت �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة الص ��الح ��ات ال �م��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة في
ال �ك��وي��ت وال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي) ع �ل��ى ان ال �ت �ح��دي��ات االق �ت �ص��ادي��ة
العالمية واالضطرابات السياسية في المنطقة جعلت اصالح
المالية العامة للدولة ضروريا.
وق��ال مدير مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل
ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط ال��دك �ت��ور اس��ام��ة ك�ن�ع��ان ان ه ��ذه الحلقة
النقاشية ت�ه��دف ال��ى تحفيز النقاش ال�ع��ام ح��ول مستجدات
ال �ق �ض��اي��ا اإلق �ل �ي�م �ي��ة وال �ع��ال �م �ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر م �ح��ط اه�ت�م��ام
الجمهور وصناع السياسات في الكويت والعالم العربي.
واض ��اف ان م��وض��وع إص��الح المالية ال�ع��ام��ة يكتسب أهمية
متزايدة بالنسبة لعدد من البلدان العربية خصوصا في ضوء
ت��زاي��د الضغوط الناجمة ع��ن اش�ت��داد ال�ن��زاع��ات وتفاقم أزم��ة
الهجرة واللجوء في المنطقة وانخفاض أسعار النفط ال سيما
في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وم��ن جانبه اك��د رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السنوية
ال��ى الكويت لتقييم االوض ��اع االق�ت�ص��ادي��ة ال��دك�ت��ور ستيفان
رودي��ه الحاجة لتنفيذ إصالحات المالية العامة في الكويت
لتحقيق ثالثة اه��داف عامة هي التقليص تدريجيا من عجز

الذهب قرب أقل سعر
في  8أسابيع

ب �ن �ج��ال��ورو  -روي � �ت� ��رز :ه �ب �ط��ت أس� �ع ��ار ال��ذه��ب
إل� ��ى أدن � ��ى م �س �ت��وى ف ��ي ن �ح��و ث �م��ان �ي��ة أس��اب �ي��ع
ي ��وم ال �ث��الث��اء م��ع ت��راج��ع ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال �م��الذات
اآلم�ن��ة بفعل انحسار المخاوف السياسية بعد
االنتخابات الرئاسية في فرنسا .واستقر الذهب
ف ��ي ال �م �ع��ام��الت ال �ف��وري��ة ع �ن��د  1226.13دوالرا
لأوقية (األونصة) بعدما المس أدنى مستوى
منذ  16مارس آذار عند  1223.34دوالرا لأوقية.
واخ �ت �ب��ر ال �م �ع��دن ف ��ي وق ��ت س��اب��ق م ��ن ال�ج�ل�س��ة
متوسط  100ي��وم لكنه ف��وق ذل��ك المستوى في
ال ��وق ��ت ال� ��راه� ��ن .وان �خ �ف��ض ال ��ذه ��ب ف ��ي ال �ع �ق��ود
األم �ي��رك �ي��ة اآلج �ل��ة  0.1ف��ي ال �م �ئ��ة إل ��ى 1226.20
دوالرا ل ��أوق �ي��ة .وان �ت �ه��ت ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة
الفرنسية التي أجريت يوم األحد الماضي بفوز
م��رش��ح ال��وس��ط إي�م��ان��وي��ل م��اك��رون .ول��م يسجل
ال�س�ع��ر ال �ف��وري للفضة ت�غ�ي��را ي��ذك��ر ع�ن��د 16.24
دوالرا لأوقية .وانخفض البالتين  0.3في المئة
إلى  913.45دوالرا لأوقية بينما ارتفع البالديوم
 ٪ 0.2إلى  809.25دوالرات لأوقية.

تراجع اإلنتاج الصناعي
األملاني
برلين  -روي�ت��رز :أظهرت بيانات تراجع اإلنتاج
الصناعي في ألمانيا بوتيرة أق��ل من التوقعات
ف ��ي م � ��ارس ب �م��ا ي �ث �ب��ت م �ت��ان��ة أن �ش �ط��ة ال �ت �ج��ارة
وي�ع��زز التوقعات ب ��أداء ق��وي ألك�ب��ر اق�ت�ص��اد في
أوروبا في الربع األول من العام.
وب�ح�س��ب ب�ي��ان��ات وزارة االق�ت�ص��اد ن��زل اإلن�ت��اج
ال �ص �ن��اع��ي  0.4ف� ��ي ال �م �ئ��ة خ � ��الل ال �ش �ه��ر وه��و
ان �خ �ف��اض أق� ��ل م ��ن ال �ت��وق �ع��ات ال �ت��ي ج � ��اءت في
استطالع للرأي أجرته رويترز بهبوط نسبته 0.6
في المئة .ويأتي التراجع ج��راء انخفاض انتاج
ال�ط��اق��ة  2.5ف��ي ال�م�ئ��ة وإن �ت��اج ق�ط��اع الصناعات
التحويلية  0.5في المئة في حين زاد إنتاج قطاع
البناء  1.5في المئة.

كنعان ولوبورن ورودية خالل �حللقة �لنقا�سية

كنعان :إصالح املالية
العامة للدول العربية ضرورة
ملواجهة العجز
ستيفان روديه :الكويت تحتاج إلى:
 - 1التقليص تدريجيا من العجز
 - 2ادخار قسم كاف من ثروتها النفطية
 - 3الفصل ما بين النفقات الحكومية وإيرادات النفط
الحكومة واحتياجاتها التمويلية بالتزامن مع إيجاد حيز
لالستثمارات المعززة للنمو على األجل المتوسط.
وذكر ان الهدف الثاني هو التاكيد على اهمية ضمان استمرار
ال�ك��وي��ت ف��ي ادخ ��ار ق�س��م ك��اف م��ن ث��روت�ه��ا النفطية لأجيال
ال�ق��ادم��ة ف��ي ح�ي��ن ي��رت�ك��ز ال �ه��دف ال�ث��ال��ث ع�ل��ى ال�ف�ص��ل م��ا بين
النفقات الحكومية وإي� ��رادات النفط المتقلبة م��ا يساعد في
الحفاظ على االستقرار االقتصادي الكلي.
وق� � ��ال ان اإلي � � � � ��رادات ال �ض��ري �ب �ي��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ت �م �ث��ل ب�ش�ك��ل
اس�ت�ث�ن��ائ��ي ج ��زءا أص�غ��ر م��ن ال�م�ع�ت��اد م��ن إج�م��ال��ي اإلي� ��رادات
الس�ي�م��ا ان وج ��ود خ�ط��ط لتطبيق ض��ري�ب��ة ال�ق�ي�م��ة المضافة
وال �ض��ري �ب��ة االن �ت �ق��ائ �ي��ة ع �ل��ى اإلن� �ت ��اج م ��ن ش��أن��ه أن ي�س��اع��د
ع�ل��ى ت�ن��وي��ع اإلي� � ��رادات وت�ق�ل�ي��ص ح�ج��م ال �ت �ع��رض للمخاطر
الناجمة ع��ن تقلبات أس�ع��ار النفط .واض��اف ان إص��الح نظام
ضريبة األرب��اح يأتي عن طريق تخفيض معدالتها المطبقة

وتوحيدها ما يزيد من اإليرادات الضريبية ويخلق في الوقت
ن�ف�س��ه ب�ي�ئ��ة ت�ت�ي��ح ال�م�ن��اف�س��ة ال �ع��ادل��ة ب�ي��ن ج�م�ي��ع ال�ش��رك��ات
العاملة في الكويت.
ومن جهته اكد مدير الشرق األوسط وشمال أفريقيا في قطاع
االقتصاد الكلي بالبنك الدولي الدكتور ايريك لوبورن الحاجة
إلى بذل المزيد من الجهود للبدء في تنفيذ إصالحات المالية
العامة ال سيما مع ش��روع البلدان بضبط اإلن�ف��اق وتوحيده
وال �ت��راج��ع ع��ن ال��دع��وم وتحجيمها ت��دري�ج�ي��ا وت�ع��زي��ز إدارة
المالية العامة.
وق��ال ان منطقة ال�ش��رق األوس��ط وش�م��ال أفريقيا متأخرة عن
ال�ل�ح��اق ب��رك��ب م�ن��اط��ق ن��ام�ي��ة أخ ��رى ف��ي ال�ع��ال��م ع�ل��ى صعيد
العمل بسياسات قائمة على القواعد واألنظمة اذ أدى غياب
أطر المالية العامة المستندة إلى القواعد في البلدان المصدرة
للنفط إلى تيسير االنتقال المباشر آلثار تقلبات أسعار السلع
األولية على الموازنة العامة.
ب� ��دوره ق ��ال ال�خ�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي ف��ي ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي
الدكتور شادي عبد الله ان دول المنطقة مطالبة بنزع الصبغة
ال�س�ي��اس�ي��ة ع��ن ال�ي��ة ت�ح��دي��د اس �ع��ار ال�ط��اق��ة ب��اس�ت�ث�ن��اء عمان
واإلم� ��ارات واألردن ال�ت��ي تحولت م��ؤخ��را نحو العمل بآليات
التسعير التلقائي لمشتقات الوقود ولبنان والمغرب اللذين
اعتمدا آليات التسعير السوقية.
واض��اف ان االث��ر االق�ت�ص��ادي ال��ذي ق��د ينجم ع��ن اإلص��الح��ات
ق��د ي�ك��ون كبيرا ج��دا م��ؤك��دا ف��ي ال��وق��ت نفسه على أن إص��الح
دع��م الطاقة سيكفل على األج��ل المتوسط إع��ادة توزيع رأس
المال والعمالة باتجاه قطاعات أكثر كفاءة في اعتمادها على
العمالة والمهارات.
واشار الى ان دول مجلس التعاون الخليجي بامكانها تحقيق
مكاسب حقيقية دائمة في مجال الدخل تصل إل��ى نحو 4ر1
في المئة من إجمالي الناتج المحلي وذلك إذا تم رفع أسعار
الطاقة محليا كي تصل إلى مستويات استرداد التكلفة.

مركز الكويت للتحكيم و «»CLDP
ينظمان ورشة عمل صياغة شروط التحكيم
يقيم م��رك��ز الكويت للتحكيم التجاري
وب� ��رن� ��ام� ��ج  CLDPال � �ت� ��اب� ��ع ل � ��وزارت � ��ي
ال �ت �ج��ارة وال� �ع ��دل األم�ي��رك�ي�ت�ي��ن ورش��ة
عمل بعنوان «صياغة ش��رط التحكيم»
وذلك بقاعة البوم بمبنى غرفة التجارة
وال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ة ب � ��ال� � �ك � ��وي � ��ت ،وي� �ح ��اض ��ر
بالورشة نخبة من المحكمين الدوليين
وأس � ��ات � ��ذة ال� �ج ��ام� �ع ��ات م� ��ن ال �ج��ان �ب ّ�ي��ن
ً
وذلك تفعيال التفاقية التعاون الموقعة
بينهما بهدف تطوير البيئة القانونية
والعلمية والخبرات العملية في مجال
التحكيم وذل��ك ي��وم ال�ث��الث��اء  16مايو
الجاري.
ويتسم موضوع ورشة العمل باألهمية
ف��ي ظ��ل انتشار ثقافة التحكيم وزي��ادة
اإلق� �ب ��ال ع �ل �ي��ه ،م �م��ا ج �ع��ل م ��ن ص�ي��اغ��ة
ش ��رط ال�ت�ح�ك�ي��م ف��ي ال �ع �ق��ود ال�ت�ج��اري��ة
نقطة جوهرية لما لها من آثار قانونية
على صحة الشرط وإمكانية تطبيقه.
ب��دوره أع��رب عبدالوهاب ال��وزان رئيس
م�ج�ل��س إدارة م��رك��ز ال �ك��وي��ت للتحكيم

التجاري عن ترحيبه وتقديره للتعاون
المستمر ب�ي��ن م��رك��ز ال�ك��وي��ت للتحكيم
ال �ت �ج��اري وب��رن��ام��ج  CLDPاألم �ي��رك��ي،
ً
م �ن ��وه ��ا أن ه� ��ذه ال� ��ورش� ��ة ه ��ي ام� �ت ��داد
لتعاون وثيق بين الجهتين بهدف نشر
وتطوير الثقافة التحكيمية في الكويت
ورف� ��ع ك �ف��اءة ال�ع��ام�ل�ي��ن ب �ه��ذا ال �م �ج��ال،
ّ
وه ��و األم ��ر ال ��ذي ي�م��ث��ل رس��ال��ة ال�م��رك��ز
منذ إنشائه.
وأك� ��د ال � ��وزان أن ال �م��رك��ز ي�ح�ظ��ى ب��دع��م
كامل من غرفة تجارة وصناعة الكويت
وه ��ي ال�م�ظ�ل��ة ال �ت��ي ي�ع�م��ل م ��ن خ��الل�ه��ا
المركز ،وأفاد« :إن المركز يخطو بخطى
ث��اب�ت��ة وي�ح�ق��ق ن�ج��اح��ات غ�ي��ر مسبوقة
وإن � � �ج � ��ازات ع �ل��ى ال �م �س �ت��وى ال �م �ح �ل��ي
وال�خ�ل�ي�ج��ي وال ��دول ��ي ،وي�ظ�ه��ر ذل��ك من
خ ��الل ث �ق��ة ال�م�س�ت�ث�م��ري��ن األج ��ان ��ب في
ال �ل �ج��وء ل�ل�م��رك��ز وم ��ن خ ��الل ات�ف��اق�ي��ات
ال �ت �ع��اون ال��دول �ي��ة ،واس�ت�ق�ط��اب خ�ب��رات
دول� �ي ��ة وش �خ �ص �ي��ات ذات ث �ق��ل ع�ل�م��ي
وعملي في مجال التحكيم الدولي».

الوزان :الورشة تهدف
إلى نشر وتطوير
الثقافة التحكيمية
في الكويت ورفع كفاءة
العاملني بهذا املجال

س �ن �غ��اف��ورة  -روي� �ت ��رز :ق ��ال ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي ان ال�ن�ظ��رة
المستقبلية القتصاد آسيا تواجه ضبابية «كبيرة» ومخاطر
ت��راج��ع النمو نتيحة ألي اض �ط��راب مفاجئ ل��أوض��اع المالية
العالمية أو تنامي سياسات الحماية التجارية.
وقال الصندوق في تقريرالنظرة المستقبلية االقتصادية آلسيا
وال�م�ح�ي��ط ال �ه ��ادي ال �ص ��ادر إن ال �س �ي��اس��ات ال�ن�ق��دي��ة وال�م��ال�ي��ة
الميسرة في معظم المنطقة ستعزز الطلب المحلي.
ك��ان ال�ص�ن��دوق رف��ع ف��ي أب��ري��ل توقعات النمو آلسيا والمحيط
ال �ه��ادي إل��ى  5.5ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن ال�ت��وق�ع��ات ال�س��اب�ق��ة ف��ي أكتوبر
البالغة  5.4ف��ي المئة ف��ي حين أب�ق��ى على توقعات النمو لعام
 2018دون تغيير عند  5.4في المئة.
وبلغ معدل النمو في المنطقة  5.3في المئة في .2016
يأتي التقرير في حين يكافح صناع السياسات تحدي كيفية
تجاوز مخاطر الحماية التجارية في ظل إدارة الرئيس األميركي
دونالد ترامب واحتمال زيادة تكلفة التمويل مع تسريع مجلس
االح�ت�ي��اط��ي االت �ح��ادي (ال�ب�ن��ك ال�م��رك��زي األم �ي��رك��ي) وت �ي��رة رف��ع
أسعار الفائدة.
وقال الصندوق «التحول المحتمل تجاه الحماية التجارية من
جانب شركاء تجاريين رئيسيين ينطوي أيضا على خطر شديد
للمنطقة .ويهدد تراجع التجارة العالمية آسيا على نحو خاص
نظرا لنسبة االنفتاح الكبيرة على التجارة ومشاركتها الكبيرة
في سالسل اإلمدادات العالمي.

«دبي املالحية» و «جي.إيه.سي»
تبحثان التعاون اللوجيستي

قياد�ت �سلطة دبي وجي �إيه �سي
ً
التقى م�س��ؤول��و «سلطة مدينة دب��ي ال�م��الح�ي��ة» م��ؤخ��را بكبار
المديرين التنفيذيين في «جي.إيه.سي جروب» (،)GAC Group
ل�ب�ح��ث واق ��ع وم�س�ت�ق�ب��ل ق�ط��اع��ات ال�ش�ح��ن ال�ب�ح��ري وال�خ��دم��ات
ال�ب�ح��ري��ة واللوجيستية ف��ي ض��وء اإلن �ج��ازات المتالحقة التي
ت�ق��وده��ا دب ��ي ،ال س� ّ�ي�م��ا وص��ول�ه��ا إل��ى ال�م��رت�ب��ة ال�ع��اش��رة ضمن
«أفضل العواصم البحرية في العالم للعام .»2017
وأوض� ��ح ع��ام��ر ع �ل��ي ،ال �م��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل� � «س�ل�ط��ة م��دي�ن��ة دب��ي
ّ
المالحية» ،بأن اللقاء مع مسؤولي «جي.إيه.سي ج��روب» شكل
مثالية الستعراض أبرز الفرص المتاحة لتعزيز أواصر
منصة
ّ
ً
التعاون البناء ،فضال عن فتح آفاق جديدة لتوظيف المقومات
ً
التنافسية ألحد التجمعات البحرية األكثر شمولية وتميزا في
العالم .وشدد علي على أهمية بناء عالقات متينة مع المعنيين
ب��ال �ش��أن ال �ب �ح��ري م��ن ال�ق�ط��اع�ي��ن ال �ع��ام وال� �خ ��اص ،ب��اع�ت�ب��اره��م
شركاء حقيقيين في مسيرة الريادة التي تقودها دبي للوصول
ً
إلى صدارة المراكز البحرية الرائدة عالميا.

«األنصاري للصرافة» تدعم حملة
«ألجلك يا صومال»

الكويت تشارك في معرض بروجكت قطر
الدوحة  -كونا :انطلقت فعاليات المعرض
ال � ��دول � ��ي ال � ��راب � ��ع ع� �ش ��ر ل � �م� ��واد وم � �ع ��دات
وت �ق �ن �ي��ات ال �ب �ن��اء (ب��روج �ك��ت ق �ط��ر )2017
ي ��وم االث�ن�ي��ن ب�م�ش��ارك��ة ه�ي�ئ��ات وش��رك��ات
كويتية متخصصة .وقال وزير االقتصاد
والتجارة القطري الشيخ احمد بن جاسم
آل ثاني في تصريح صحافي ان المعرض
يعد منصة مهمة تجمع ك�ب��رى الشركات
ال�ع��ال�م�ي��ة وال�م��ؤس�س��ات المعنية بتقديم
افضل الحلول في قطاع البناء والتشييد.
واوض � � � ��ح ال� �ش� �ي ��خ اح � �م� ��د ب � ��ن ج� ��اس� ��م ان

جانب من �فتتاح معر�ض بروجكت قطر

ال� �م� �ع ��رض ي �س �ل��ط ال � �ض� ��وء ع �ل��ى ال �ف��رص
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ال �م �ت ��اح ��ة ف� ��ي دول� � ��ة ق�ط��ر
ب� � �ه � ��دف ت� �ش� �ج� �ي ��ع اص � � �ح� � ��اب ال � �ش� ��رك� ��ات
ال �ص �غ �ي��رة وال �م �ت��وس �ط��ة ورواد االع �م��ال
ع �ل��ى ال �م �س��اه �م��ة ف ��ي م �س �ي��رة دول � ��ة ق�ط��ر
نحو تنويع اقتصادها بما يتماشى مع
رؤية قطر الوطنية  2030الرامية الى بناء
اقتصاد متنوع وتنافسي.
وي� � �ش � ��ارك ف � ��ي ال � �م � �ع ��رض ال� � � ��ذي ي �س �ت �م��ر
ارب� �ع ��ة اي � ��ام ن �ح��و  516ج �ه��ة ع ��ارض ��ة من
 33دول� ��ة ح ��ول ال �ع��ال��م م��ن ب�ي�ن�ه��ا الهيئة

ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت و14
ش��رك��ة كويتية متخصصة بمجال البناء
واالن �ش��اء .ويضم الجناح الكويتي شركة
ش ��واط ��يء ال �خ �ل �ي��ج (اك � ��واس � ��ان) ل � ��الدوات
الصحية وش��رك��ة ال��وس��ول الن�ت��اج شرائح
ال �ش �ت��ر وم �ص �ن��ع االن��اب �ي��ب ال�ب��الس�ت�ي�ك�ي��ة
ول ��وازم �ه ��ا (ال �ع��دس��ان��ي) وش ��رك ��ة ك�ي��رب��ي
ل �ل �م �ب��ان��ي ال� �ح ��دي� �ث ��ة وش� ��رك� ��ة ص �ن��اع��ات
ال �ت �ب��ري��د (ك ��ول� �ك ��س) .ك �م��ا ي �ض��م ال �ج �ن��اح
ش��رك��ة ال �ك��وي��ت ل�ص�ن��اع��ة ال �م ��واد ال �ع��ازل��ة
(ك�ي�م�ك��و) وال �ش��رك��ة االه�ل�ي��ة للكيماويات
وش��رك��ة الغانم لشباك التسوير والشركة
ال�ع��ال�م�ي��ة ل�م�س��اح�ي��ق االل � ��وان وص�ن��اع��ات
ال �ب �ح��ر وال� �ح� �س ��اوي ل �ص �ن��اع��ة ال �ث��الج��ات
وم �ب��ردات ال�م�ي��اه ومصنع المير ومصنع
ج��اس �ك��و ل� ��الب� ��واب واالع� � �م � ��ال ال�خ�ش�ب �ي��ة
وش ��رك ��ة ال � �ع� ��وازل ال��دول �ي��ة ل� �م ��واد ال �ب �ن��اء
(بيتو جلف) .ويمثل وفد الهيئة المشارك
ف��ي ال�م�ع��رض ن��ائ��ب ال�م��دي��ر ال �ع��ام لتنمية
ال � � � �ص� � � ��ادرات ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة م� �ح� �م ��د ف� �ه ��اد
العجمي وم��دي��ر ادارة ال�ت��روي��ج وال�ف��رص
ال� �ت� �ص ��دي ��ري ��ة ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف ن� ��اص� ��ر ب �ن��در
المطيري واختصاصي تنظيم وتخطيط
معارض اول سلوى سبتي العنزي

�لأن�ساري ي�سلم �ل�سيك للهالل �لأحمر �لإمار�تي
تبرعت «األنصاري للصرافة» ،بمبلغ ربع مليون درهم إماراتي
ً
لدعم حملة «ألج�ل��ك ي��ا ص��وم��ال» ،التي أطلقتها م��ؤخ��را «هيئة
ال �ه��الل األح �م��ر اإلم ��ارات ��ي» م��ن أج��ل ح�م��اي��ة األرواح م��ن ال�ه��الك
ً
ً
جوعا وعطشا في الصومال.
وقال محمد علي األنصاري ،الرئيس والمدير التنفيذي لشركة
«األن �ص��اري للصرافة»« :يعاني الصومال ال�ي��وم أزم��ة إنسانية
في
كبيرة نتيجة
موجة الجفاف المستمرة ،والتي تعتبر الثالثة ً
ً
غضون  25ع��ام��ا ،ما يترك أكثر من  6,2ماليين شخص عرضة
ً
للهالك نتيجة الجوع والعطش .وسعيا وراء عدم تكرار المأساة
الناجمة عن المجاعة األخيرة في العام  ،2011والتي أودت بحياة
 260,000شخص.

