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الصقر: «الغرفة» حريصة على التعاون مع 
«البنك الدولي» لتحقيق التنمية االقتصادية

استقبل رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت محمــد الصقر أمس املمثل املقيم 
للبنك الدولي في الكويت غسان اخلوجه، 
وذلــك بحضــور مدير عــام الغرفة رباح 
الربــاح، حيث ثمن الصقــر الدور الكبير 
الذي يقوم به مكتب البنك الدولي والتعاون 
املســتمر مــع كافة اجلهات الرســمية في 
الكويت، من خالل اللجنة الدائمة لتحسني 
بيئة األعمال وتعزيز التنافسية، متمنيا 
أن حتقق الكويت التقدم املنشود في كافة 
املؤشرات اخلاصة بإصالح بيئة األعمال، 
لتفعيل دور القطاع اخلاص بشكل أفضل 
في العمليــة التنمويــة وحتقيق التنوع 

االقتصادي املنشود.
وأعــرب الصقــر على تأكيــد وحرص 
الغرفة الستمرار التعاون املثمر مع مكتب 
البنك الدولي في الكويت للمســاهمة في 
إيجاد أفضل احللول للتحديات في سبيل 

حتقيق التنمية االقتصادية.
ومن جانبه قدم اخلوجة التهنئة للصقر 
مبناسبة توليه رئاسة مجلس إدارة الغرفة 
متمنيا لــه ولكافة أعضاء مجلس اإلدارة 
التوفيــق والنجــاح في مهمتهــم خلدمة 
االقتصاد الكويتي، حيث أشاد بالدور الذي 
تقوم به الغرفة وتعاونها املستمر مع البنك 

الدولي لدعم الشــراكة االستراتيجية مع 
الكويت، مستذكرا الدور الكبير الذي قامت 
به من خالل اســتضافتها مللتقى الكويت 
االقليمــي حول اصالح بيئــة األعمال في 
الدول العربية في ديسمبر ٢٠١٩، وكذلك 
مساهمتها الكبيرة في عقد مؤمتر الكويت 
الدولي إلعادة إعمار العراق مبشاركة عدد 
كبير من الشــركات العامليــة الكبرى من 

مختلف دول العالم.
وأضاف اخلوجة أن عالقة البنك الدولي 
مع الكويت تاريخية بدأت منذ ١٩٦١، حيث 
مت في ذلك الوقــت إعداد تقرير عن حالة 
االقتصاد الكويتي ومساعدة احلكومة في 
حتديد األهداف والبرامج التنموية، مشيرا 
الــى أن من أبرز احملطات في تلك العالقة 
افتتاح مكتب للبنك الدولي بالكويت عام 
٢٠٠٩، إذ ساهم املكتب في حتديث العديد من 
التشريعات والقوانني في مجاالت مختلفة.

وذكر انه في إطار التعاون املشترك مع 
حكومة الكويت فقد مت تقدمي وثيقة إطار 
الشــراكة االستراتيجية الوطنية التي مت 
االنتهاء من إعدادها في مارس ٢٠٢٠ حيث 
تهدف هذه الوثيقة إلى حتسني أداء القطاع 
العام وتقوية جهود تنمية القطاع اخلاص 
من أجل زيادة تنويع األنشطة االقتصادية.

خالل استقباله املمثل املقيم للبنك في الكويت أمس

محمد الصقر خالل استقباله املمثل املقيم للبنك الدولي بالكويت غسان اخلوجه

«إياتا»: هبوط حركة املسافرين
بالشرق األوسط إلى ٤٥ مليون مسافر

٦١٪ انخفاض الهجمات املالية الرقمية
في الكويت خالل النصف األول

أعلن االحتاد الدولي للنقل اجلوي «إياتا» 
عن انخفاض التوقعات التي أعلنت سابقا 
حول حركــة الطيران في منطقة الشــرق 
األوسط لعام ٢٠٢٠، والتي تعكس تعافيا 
أبطأ مما كان متوقعا ســابقا، حيث توقع 
االحتاد ان يصل عدد املسافرين في املنطقة 
إلى ٤٥ مليون مســافر في ٢٠٢٠، باملقارنة 

مع ١٥٥ مليون مسافر في ٢٠١٩.
ويتوقع االحتــاد أن تنخفض معدالت 
احلركة اجلوية للمسافرين على مدار العام 
٢٠٢٠ كامال من وإلى وضمن منطقة الشرق 
األوســط لتصل إلى ٣٠٪ من املســتويات 
املســجلة في العام ٢٠١٩، وبانخفاض عن 
نســبة ٤٥٪ التي جرى توقعها في شــهر 

يوليو املاضي.
وأشار الى انه من املتوقع ارتفاع الطلب 
في ٢٠٢١ بحســب التوقعــات إلى ٤٥٪ من 
املســتويات املســجلة في ٢٠١٩ لتصل إلى 
٩٠ مليون مسافر من وإلى وضمن منطقة 
الشــرق األوســط، ولن تعود املنطقة إلى 
املســتويات التي ســجلتها في ٢٠١٩ حتى 

نهاية عام ٢٠٢٤.
وشهدت املنطقة حتسنا طفيفا باملقارنة 
مع أقل مستويات سجلتها خالل شهر أبريل 
املاضي، وذلك بعد أن فتحت بعض الدول 
حدودها مجددا، إال أن السفر الدولي مازال 
مقيدا نظرا إلجراءات الدول املشددة ملواجهة 

استمرار تفشي ڤيروس كورونا في بعض 
من األســواق الرئيســية، وبحسب سجل 
احلجــوزات املســتقبلية للســفر اجلوي، 
ســتكون معدالت التحسن أبطأ بكثير من 

تلك التي مت توقعها مسبقا.
وبهــذا الصدد، قال محمد علي البكري، 
نائب رئيس االحتاد الدولي للنقل اجلوي 
في إقليم أفريقيا والشرق األوسط: «على 
عكس التوقعــات الســابقة، تعتبر عودة 
احلركة اجلوية في منطقة الشرق األوسط 
بطيئــة نوعا ما، مما يؤدي الى اســتمرار 
تكبد القطاع خســائر ماليــة فائقة، حيث 
كانت التوقعات السابقة تشير الى انخفاض 
معدالت املســافرين إلى ٤٥٪ باملقارنة مع 
٢٠١٩ إال أن اســتمرار تفشي الڤيروس في 
بعض األسواق الرئيسية ومواصلة فرض 
القيود على السفر وإجراءات احلجر الصحي، 
تشــير الى أن املنطقة ستسجل فقط ثلث 
مستوى احلركة اجلوية مما كان عليه في 

العام السابق».
وأضاف البكري: «إن بطء تعافي قطاع 
الطيران املدني يستدعي الدول إلى ضرورة 
اتبــاع منوذج موحــد إلجــراء فحوصات 
ڤيروس كورونا الســريعة لعودة الســفر 
اجلوي مجددا إلــى جانب احلد من الدمار 
االقتصــادي الناجم عن عــدم قدرة الناس 

على السفر».

كشفت أحدث اإلحصاءات الواردة من 
شبكة كاسبرسكي األمنية (KSN) عن أن 
الكويت شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة 
٦١٪ في الهجمات املالية خالل النصف 
األول من ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاضي، كما شهدت انخفاضا 
بنسبة ٣١٫٦٪ في هجمات طلب الفدية، 
مشيرة إلى أن االنخفاض في احلالتني 
يدفع للنظر بتفاؤل إلى مستقبل مشهد 

التهديدات الرقمية في الكويت.
وقالت «كاسبرســكي» إن البحرين 
سجلت أعلى زيادة ملحوظة في هجمات 
التصيد التي تشن ببرمجيات خبيثة 
خالل النصف األول من العام احلالي، 
وذلك بنسبة ١٧٪ مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاضي، تبعتها اململكة العربية 
السعودية بزيادة بلغت ٣٫٤٪ في هذا 

النوع من الهجمات.
وبينت أحــدث النتائج أن هجمات 
التصيد التي شوهدت في جميع أنحاء 
منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي 
قد انخفضت بنسبة ١٦٫٤٪ في النصف 
األول من ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة نفسها 

من العام املاضي.
وأكــد الباحــث األمنــي األول لدى 
كاسبرســكي ماهر ميوت أن املنشآت 
واألفراد في منطقة دول مجلس التعاون 
اخلليجي «عرضة ألشكال مختلفة من 
التهديدات الرقمية»، قائال إن التحول 

الــذي يشــهده العالم نحــو األوضاع 
اجلديدة التي استدعت التكيف مع كل 
من العمل والتعلم من املنزل «تواكبه 
مجموعة مــن التهديدات الرقمية التي 
علينا جميعا التكيف من أجل معاجلتها».
واعتبر اخلبير في األمن الرقمي أن 
هذه النتائج تظهر أهمية توخي احلذر 
والتحلــي باليقظة في شــأن ما ميكن 
أن تنطوي عليه البرمجيات اخلبيثة 

مبختلف أنواعها من أخطار.
ويتحول مزيد من املستخدمني بجميع 
أنحاء العالم في ظل استمرار اجلائحة، 
نحو التسوق عبر اإلنترنت واحلصول 
علــى الترفيه عن طريق خدمات البث 
املرئي. وقد اســتغل مجرمو اإلنترنت 
املتخصصون في هجمات التصيد هذا 
التوجه في إنشاء صفحات مزيفة تتنكر 
في هيئــة مواقع ويب شــهيرة، لدفع 
املستخدمني إلى اإلفصاح عن معلوماتهم 

الشخصية املهمة.
ومتكــن هجمات التصيــد مجرمي 
اإلنترنت من سرقة املعلومات اخلاصة 
وبيانات الدخول إلى احلسابات من أجل 
سرقة مال الضحية أو انتحال هويتها. 
ومازال التصيد يعد األســلوب السائد 
في اختراق األنظمــة، وهو في ازدياد 
في هذه املرحلة بســبب زيادة رسائل 
البريد اإللكتروني التصيدية املتعلقة 

بجائحة كورونا.

حركة السفر في املنطقة لن تعود ملستويات ٢٠١٩ حتى نهاية ٢٠٢٤

«Tعلي الدخان في لقطة مع أعضاء مجلس االدارة أمام «٤

«الكويتية»: نسعى ألن تكون فترة احلجر الصحي 
داخل الكويت.. مع توفير فحص «PCR» للقادمني

قام رئيــس مجلس إدارة 
شــركة اخلطــوط اجلويــة 
الكويتية الكابنت علي الدخان 
ويرافقه بعض أعضاء مجلس 
إدارة الشركة بجولة تفقدية 
فــي مبنــى الــركاب رقــم ٤، 
وذلك لالطمئنان على ســير 
العمــل فــي املبنى والســعي 
نحــو تســهيل خــط ســير 
الــركاب ودراســة تطبيــق 
وتنفيذ اإلجــراءات املقترحة 
واالشتراطات الصحية عليهم 
مــن قبــل اخلطــوط اجلوية 
الكويتيــة مبا يتناســب مع 
اإلجــراءات املعتمدة من قبل 
الســلطات الصحية، إضافة 
إلى متابعة آخر املســتجدات 
املتعلقــة باإلجــراءات التــي 
تقوم بها الشــركة في أنحاء 
املطار واالطالع على اخلدمات 
املقدمة لركاب اخلطوط اجلوية 
الكويتية الكرام وكيفية تلبية 

متطلباتهم على أكمل وجه.
وقــال الدخــان إن هــدف 
اجلولة أمس لالطمئنان على 
استعدادات اخلطوط اجلوية 
الكويتية لتطبيق اإلجراءات 

٢٤ ســاعة، إضافة إلى زيادة 
العائد االقتصادي املتوقع على 
الشركة والقطاعات احلكومية 

املعنية األخرى.
وأضــاف الدخــان أن تلك 
املقترحات ستسهل من عملية 
إجراءات ســفر وخط ســير 
الركاب وتطبيــق االجراءات 
الصحية عليهم كافة، مبينا أن 
تنفيذ تلك االجراءات سيكون 
بشكل سلس ومرن مع االلتزام 
التــام بتطبيق االشــتراطات 
املتبعــة واملعتمدة  الصحية 
من قبل الســلطات الصحية 

في الكويت.
وشــدد الدخــان علــى أن 
«الكويتيــة» تولــي اهتماما 
كبيــرا في اتباع اإلرشــادات 
التي  واالجراءات االحترازية 
أوصت بها السلطات الصحية 
في البــالد من خــالل التزام 
موظفيهــا بارتــداء الكمامات 
أثنــاء  والتباعــد اجلســدي 
العمــل وتوفيــر املعقمــات 
الطبيــة ووضع اإلرشــادات 
الصحية للــركاب في املطار 
والطائرات جتبنــا لإلصابة 

وأسطولها املكون من طائرات 
حديثة ومتنوعة الطراز على 
أمت االســتعداد واجلاهزيــة 
إلعادة افتتاح الوجهات التي 
كانت تشــغل لها سابقا متى 

ما أتيح لنا ذلك.
واختتم الدخان تصريحه 
بالتأكيد على سعي اخلطوط 
اجلويــة الكويتية املتواصل 
لتنفيــذ تعليمــات مجلــس 
الوزراء والسلطات الصحية 
بالبالد، مثمنا في الوقت ذاته 
جهــود الســلطات الصحيــة 
للطيــران  العامــة  واإلدارة 
املدني ومؤسســة انشــيون 
املطــارات  إلدارة  العامليــة 
وجميع اجلهــات العاملة في 
مطار الكويت الدولي كوزارة 
العامــة  الداخليــة واإلدارة 
الفعالــة واملبذولة  للجمارك 
في خدمة الوطن واملواطنني 
خالل الفترة املاضية، مشيرا 
أيضا إلى أن اخلطوط اجلوية 
الكويتية تسعى بشكل دؤوب 
خلدمــة عمالئها وتقدمي كافة 
سبل الراحة أثناء سفرهم على 

منت طائراتها.

بڤيــروس كورونا املســتجد 
إضافة إلى تواصل الشــركة 
بشكل مستمر مع العمالء في 
التواصل االجتماعي  وسائل 
من خــالل قنواتهــا املختلفة 
(تويتر - انســتغرام) كذلك 
تعقيم الطائرات بشكل دقيق 
وفوري بعد كل رحلة قادمة 
اآلليــات والنقليات  وتعقيم 
واحلافــالت اخلاصــة بنقــل 
الــركاب والعفــش، وأخيــرا 
التزام طواقم الرحالت بوضع 
الكمامات والقفازات والتباعد 

اجلسدي مع املسافرين.
وذكر الدخان أن اخلطوط 
اجلوية الكويتية وقطاع النقل 
اجلوي التجاري بشكل عام، 
مير في الوقت الراهن بظروف 
طارئة تســببت بهــا جائحة 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 
(كوفيد-١٩) والتي تركت بالغ 
األثر على هذا القطاع حتديدا 
مــن وقف تشــغيل الرحالت 
التجارية واســترجاع تذاكر 
الســفر للعمالء وغيرها من 
اآلثــار التي الحقتهــا، مبينا 
أن الشــركة بــكل قطاعاتهــا 

مجلس إدارة الشركة أجرى جولة تفقدية في «T٤» لالطمئنان على سير العمل

الدخان وأعضاء مجلس اإلدارة مستمعني ألحد املوظفني باملطارأثناء اجلولة

املقترحــة فــي حــال موافقة 
الســلطات الصحية واإلدارة 
العامة للطيــران املدني على 
تنفيــذ اخلطــة املقترحة من 
شــركة اخلطــوط اجلويــة 
الكويتيــة وشــركة طيــران 
اجلزيــرة، والتــي تتضمــن 
الطيــران  أن تقــوم شــركة 
الفحوصات  املعنية بإجــراء 
واالختبارات الصحية املطلوبة 
للــركاب القادمــني علــى منت 
رحالتها في املبنى املخصص 
لهــا بحســب االشــتراطات 
املطلوبة مــن وزارة الصحة 
ومنها اختبار PCR مشيرا إلى 
أنــه في حــال مت تطبيق هذا 
اإلجراء فإنه سيتسنى للركاب 
الوصول إلى الكويت من نقطة 
الســفر األولى مباشرة دون 
احلاجة لالنتظار فترة حجر في 
محطة ترانزيت، حيث ستكون 
فتــرة احلجر في الكويت مع 
إعــادة الفحص املطلوب قبل 
نهاية فترة احلجر، مؤكدا في 
الوقــت ذاته أن هــذا االجراء 
سيســهم حــال تطبيقــه في 
تشــغيل الرحالت على مدار 

«ExpandCart» ع شراكة مع «بوبيان» يوقِّ
لتقدمي خدمات إنشاء املتاجر الرقمية

أعلــن بنــك بوبيــان عن 
شــراكة  اتفاقيــة  توقيــع 
 «ExpandCart» مــع منصــة
تقــدمي  فــي  املتخصصــة 
اخلدمــات التقنيــة إلنشــاء 
املتاجــر الرقميــة اخلاصــة 
بأصحاب األعمال والشركات 
دون  التجزئــة،  ومتاجــر 
احلاجة إلى االســتعانة بأي 
خبــرات تقنيــة، وذلــك في 
إطار اســتمرار استراتيجية 
البنك اخلاصة بالتعاون مع 
الشركات الناشئة في مجال 
التكنولوجيا الرقمية لتقدمي 

أفضل اخلدمات لعمالئه.
وفي هــذا الســياق، قال 
رئيس االبتكار والشــراكات 
في بنك بوبيان حمد الفوزان: 
الســريعة  التطــورات  «مع 
واملتالحقة التي يشهدها قطاع 
األعمال الرقمي ومنو التجارة 
الرقميــة حاليــا باملنطقــة 
يســعى بنك بوبيــان دائما 
الى تقدمي كل الســبل لدعم 
وحتفيز عمالئه من أصحاب 
الشركات واملشاريع الصغيرة 
لتقدمي منتجاتهم وخدماتهم 

للسوق».
وأضــاف الفــوزان: «من 
هذا املنطلق جاء التعاون مع 
منصة ExpandCart الرائدة في 
حلول خدمات املتاجر الرقمية 

والتسهيل على عمالئنا في 
كل خطوة في بدء مشروعهم 
اخلــاص، بداية من إنشــاء 
املتجــر وإضافــة املنتجات 
والربط مع شــركات الدفع 
والشــحن وحتى تلقي أول 
املنتج  الطلبات وتوصيــل 

حتى إلى يد العميل».
بدوره، قال مدير االستثمار 
بشركة أجيليتي فهد الشطي، 
إن هذه الشراكة بني كال من 
 ExpandCartبنك بوبيــان و
تظهــر مــدى تفــوق البنك 
فــي دعم املشــاريع لتواكب 
التطــور العاملــي وتيســير 
مفهوم التجارة اإللكترونية 
للعمالء خاصة بعد ما حققته 
من مكاســب عديدة في ظل 

تطورات أزمة كورونا.
وأضــاف الشــطي: «لقد 
قامت أجيليتي باالســتثمار 
فــي قطاعــات التكنولوجيا 
ملواكبة التطورات السريعة 
التجزئة  فــي عالــم قطــاع 
واللوجســتية، مــا أدى إلى 
 ExpandCart التعــاون مــع 
والتي تعــد واحدة من أكبر 
منصات التجارة اإللكترونية 
في العالم العربي التي جنحت 
في استقطاب اكثر من ٥٠٠٠ 
تاجــر حولوا نشــاطهم إلى 

جتارة إلكترونية».

لعمالء البنك من الشــركات 
وأصحاب األعمال الصغيرة 
واملتوسطة وهو ما يتماشى 
مع استراتيجية البنك في دعم 
عمالئه من الشركات الناشئة 
ومواكبــة آخــر التطــورات 
في مجال التجــارة الرقمية 

لتحفيز بيئة األعمال. 
أكــــد  جـانـبـــه،  مـــن 
التنفيــذي لشــركة  املديــر 
«ExpandCart» م.عمرو شوقي 
أن الشراكة مع بنك بوبيان 
تعــد واحدة مــن اخلطوات 
الطموحة ضمن خطة الشركة 
للتوســيع والتعظيــم مــن 
مكانتهــا واســتثماراتها في 
سوق التجارة اإللكترونية، 
مشــددا علــى أن املنصــة 
تسعى دائما نحو االحترافية 

والتطويــر وتقــدمي أفضل 
التجارة اإللكترونية  حلول 
في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
وقال شوقي إن التجارة 
اإللكترونيــة جنحت في أن 
تفرض نفســها بقــوة على 
كل أمناط التجــارة املتبعة 
في العالــم وزادت أهميتها 
كثيــرا وأثبتــت فاعليتهــا 
خاصة مع تفشــي ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
مطلع العام احلالي، مضيفا: 
«نســعى لهــدف رئيســي 
ونسير وفق رؤية واضحة 
فــي ExpandCart تتلخــص 
فــي تيســير عمليــة البيع 
والشــراء عبر اإلنترنت من 
خالل متاجــر رقمية ذكية، 

ضمن إستراتيجية البنك بالتعاون مع الشركات الناشئة مبجال التكنولوجيا لتقدمي أفضل اخلدمات لعمالئه

م. عمرو شوقيفهد الشطيحمد الفوزان

والتســويق الرقمي لتمكني 
صاحب املشروع من إنشاء 
املتجــر اإللكتروني اخلاص 
به بنفسه، فكل ما عليه من 
 ExpandCart خــالل منصــة
اتباع خطوات بســيطة جدا 
وسهلة مثل إضافة املنتجات 
اخلاصة به ثم طلب تفعيل 
خدمة الدفع والشحن ومن ثم 
البدء بعرض وبيع املنتجات، 
كل هــذا يتــم دون احلاجــة 
إلى االستعانة بفريق تقني 
يتولى مهمة إنشــاء وإدارة 
وتســويق املتجــر بكامــل 

عملياته التقنية».
وأكــد أنه من خــالل هذا 
التعاون يقــدم بنك بوبيان 
عرضا خاصا وحصريا على 
 ExpandCart جميــع باقــات


