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»بيتك« يشارك في مؤمتر انطالق املعرض الدولي لالختراعات
ش��ارك بيت التمويل الكويتي »بيتك«، ف��ي املؤمتر 
الصحفي العالن انطالق فعاليات املعرض الدولي احلادي 
عشر لالختراعات في الشرق األوسط املزمع إقامته خالل 
الفترة من 27 إلى 30 يناير اجل��اري، حتت شعار »لقاء 

املستثمرين باملخترعني«.
وعلى هامش مشاركته في املؤمتر، أكد املدير التنفيذي 

للعالقات العامة واالعالم للمجموعة في »بيتك«، يوسف 
عبدالله الرويح حرص »بيتك« على املشاركة في املعرض 
الدولي لالختراعات الذي يعقد برعاية سامية من حضرة 
صاحب السمو، حفظه الله رعاه، وذلك ضمن اطار الدعم 
املتواصل لألنشطة العلمية واألعمال الهادفة إلى تطوير 
ق���درات املجتمع وإب���راز ج��ه��ود املبتكرين م��ن الشباب 

الكويتي.
ون��وه ال��روي��ح ب��دور »بيتك« ال��ب��ارز وسجله احلافل 
مببادرات خدمة أنشطة البحث العلمي ودعم املخترعني 
واملبدعني في الكويت وتوفير الفرص املناسبة لهم لعرض 
اختراعاتهم واستثمارها لتحقيق التطور املنشود في 

مختلف جوانب حياة املجتمع. 
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»التجارة« حتدد آلية إيقاف صرف املواد التموينية في اجلمعيات املخالفة

الروضان: التكامل االقتصادي مع األردن ينسجم مع املصالح املشتركة
بحث وزي��ر التجارة والصناعة وزي��ر الدولة لشؤون 
اخلدمات خالد الروضان أمس  الثالثاء مع وزير التجارة 
والصناعة والتموين األردني الدكتور طارق احلموري سبل 

تعزيز التعاون املشترك.
وقالت )التجارة( في بيان صحفي ان اجلانبني أكدا خالل 
االجتماع أهھمية التكامل االقتصادي بني البلدين على نحو 

ينسجم مع العالقات التاريخية واملصالح املشتركة.
وأضافت ان اجلانبني بحثا آلية تذليل العقبات التي 
تعترض تطوير التعاون التجاري الثنائي مبا يسهم في 

زيادة التبادل التجاري والصناعي بني البلدين.
وذك���رت ان اجلانبني أك��دا ض���رورة تعزيز العالقات 
التجارية واالستثمارية بني البلدين وسبل تنميتها في 

املجاالت كافة. 
وف��ي س��ي��اق اخ��ر ح���ددت وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة 
آلية إيقاف ص��رف امل��واد التموينية في ف��روع اجلمعيات 
التعاونية املخالفة وتوفير البدائل لتمكني املستفيدين من 

صرف مخصصاتهم.
وقالت )التجارة( في بيان صحفي أم��س  الثالثاء إنها 
خاطبت وزارة الشؤون االجتماعية لتعميم اآللية على 
اجلمعيات التعاونية بصفتها اجلهة املسؤولة عن الرقابة 

على أداء هذه اجلمعيات.
وأوضحت أن��ه يتم إيقاف ص��رف امل��واد التموينية في 
فرع اجلمعية التعاونية عندما يكون مخالفا لشروط األمن 
والسالمة أو عدم توافر االشتراطات الصحية فيه وإذا مت 

رصد مخالفة على الفرع من الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
أو على اجلمعية التزامات مالية جلهة حكومية وذلك من 

منطلق التكامل بني وزارات الدولة.
وأضافت »إذا كان لدى اجلمعية فرع متوين آخر فإنه يتم 
حتويل مستفيدي البطاقة التموينية إلى الفرع البديل لنفس 
اجلمعية أما إذا ال يوجد إال فرع واحد فيتم حتويل مستفيدي 

البطاقة التموينية إلى جمعية أخرى قريبة منهم«.
وذكرت أنه إذا كان إيقاف صرف املواد التموينية بداية 
الشهر فإنه يتم حتويل حصص وأنصبة املستفيدين الى 
اجلمعية البديلة وال تتم إع��ادة الصرف في هذه اجلمعية 
حتى وإن مت تأهيل الفرع لديها إال بعد انتهاء الشهر ألن 

كميات األرصدة مت حتويلها للفرع البديل.

وبينت )التجارة( أنه إذا مت إيقاف الصرف أثناء الشهر 
ولم يتم حتويل احلصص واألرصدة للجمعية البديلة فإنه 
تتم إعادة الصرف للجمعية إذا متت إزالة كافة املخالفات قبل 

بداية الشهر القادم.
ولفتت إل��ى أن إع���ادة ص��رف امل���واد التموينية لفروع 
اجلمعيات املوقوف الصرف فيها تتم عند إزالة كل املخالفات 
لشروط األمن والسالمة واالشتراطات الصحية في الفروع 

التموينية وإعادة تأهيلها بعد الكشف عليها من موظفيها.
وأشارت إلى أنها طلبت من وزارة الشؤون االجتماعية 
مخاطبة احت��اد اجلمعيات التعاونية للتعميم على كل 
اجلمعيات التعاونية باآللية في حال إيقاف الصرف في فرع 

التموين وااللتزام بتأهيل تلك الفروع.

خالل فعاليات االجتماع السنوي لـ »أميرك« 
الذي تستضيفه البالد

»أسواق املال«: تطوير بيئتنا 
التنظيمية على نحو يتوافق 

مع املمارسات العاملية

أكد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق املال عثمان 
العيسى حرص الهيئة الدائم على تطوير البيئة التنظيمية 
ل���ألوراق املالية على نحو يتوافق مع أفضل املمارسات 

العاملية.
وقال العيسى في كلمته خالل فعاليات االجتماع السنوي 
ال42 للجنة اإلقليمية ملنطقة أفريقيا والشرق األوس��ط 
)أميرك( ال��ذي تستضيفه البالد أمس الثالثاء إن الهيئة 
وضعت نصب أعينها عضوية املنظمة الدولية لهيئات 

أسواق املال )اإليسكو(.
وأوض���ح أن التطوير املستمر وال��ت��ع��اون ب��ني أعضاء 
)األيسكو( أمر بالغ األهمية في شأن التعاون الدولي بني 

اجلهات املنظمة لألوراق املالية.
وتابع »رغم أن الهيئة لم تنضم إال في اآلون��ة األخيرة 
ملنظمة )األيسكو( إال أننا كنا نهدف إلى االلتزام باملشاركة 
الفعالة في جلانها والسيما جلنة )أم��ي��رك( مشيرا إلى 
عضوية الهيئة في عدة جلان منها جلنة النمو واألس��واق 
الناشئة وجلنة تنظيم األس��واق الثانوية وجلنة تنظيم 

سوق الوسطاء.
و)أم��ي��رك( هي إح��دى اللجان الرئيسية ل��دى املنظمة 
الدولية لهيئات أس��واق امل��ال وتضم في عضويتها أكثر 
من 20 دول��ة وفي مايو 2017 أصبحت هيئة أس��وق املال 

الكويتية عضوا رسميا فيها.
من جهته قال رئيس اللجنة اإلقليمية ملنطقة أفريقيا 
والشرق األوس��ط )أم��ي��رك( ب��ول موثارا في كلمة مماثلة 
»نعمل على اتساع عضوية منظمة )األيسكو( لتطوير 
املبادرات الرئيسية املعنية باإلصالح التنظيمي العاملي 

وأولويات التنمية«.
وأوضح موثار أن اجتماع اللجنة في الكويت سيناقش 
مت��وي��ل االس��ت��دام��ة وال��ف��رص وامل��خ��اط��ر ال��ن��اش��ئ��ة عن 
التكنولوجيا ودع��م النمو االقتصادي من خالل التمويل 
طويل األجل مبا في ذلك القوائم وتسخير احللول املناسبة 

ملعاجلة متويل الشركات الصغيرة واملتوسطة.
وأش���ار إل��ى التحديات ال��ف��ري��دة وال��ف��رص واألس���واق 
االجتماعية واالقتصادية ف��ي منطقة أفريقيا والشرق 
األوس���ط منوها باملشاركة الفاعلة ألعضاءاللجنة في 
مشاريعها اإلقليمية ذات األولوية وكذلك مشاريع منظمة 

)األيسكو(.
وذك��ر أن اللجنة تعمل على تقدمي مساهمات رئيسية 
ملستثمري التجزئة خاصة فيما يتعلق بنشر الثقافة 
املالية وبرامج تعليم املستثمرين وكذلك العمل املتعلق 

بالتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا اإلشرافية.

فهد الرشيدي يفوز  بجائزة 
حساب النجمة من »التجاري«

قام البنك التجاري بإجراء السحب األسبوعي على«حساب 
النجمة » وذلك ضمن برنامج سحوبات النجمة على جائزة 
5،000 دينار كويتي، وكانت اجلائزة من نصيب فهد عبدالله 
الرشيدي، وقد مت إج��راء السحب بحضور ممثل عن وزارة 

التجارة والصناعة لطيفة اجليعان.  
وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة 
بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة باإلضافة إل��ى تنوعها طوال 
السنة، وسوف تكون هناك جوائز أسبوعية بقيمة 5،000 
د.ك، وشهرية بقيمة 20،000 د.ك، وجائزة نصف سنوية 
وق��دره��ا نصف مليون )500،000( دي��ن��ار، باإلضافة إلى 
اكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي والبالغة  

)1،500،000 دينار كويتي 
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات 
والفوز باجلوائز القيمة، كشف البنك أنه ميكن فتح حساب 
النجمة فقط بإيداع  100 دينار كويتي ويجب أن يكون في 
احلساب مبلغ ال يقل عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات 
على كافة اجلوائز التي يقدمها احلساب. وبالنسبة لفرص 
الفوز فإنه كل ما زاد املبلغ احملتفظ في احلساب زادت فرص 
فوز العميل حيث أن كل 25 دينار توفر فرصة واحدة للفوز، 
فضاًل امل��زاي��ا اإلضافية التي يوفرها احل��س��اب، إذ يحصل 
العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع احلصول على بطاقة 
ائتمان بضمان احلساب و كذلك احلصول على كافة اخلدمات 

املصرفية من البنك التجاري.  

أكد الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية 
هاشم هاشم أم��س  الثالثاء استمرار املؤسسة في 
العمل على حتقيق استراتيجيتها املعنية ب��إدارة 

املخاطر الشاملة لعام 2040.
وق���ال ه��اش��م ف��ي كلمته خ���الل اف��ت��ت��اح مؤمتر 
الكويت اخلامس إلدارة املخاطر الشاملة إن هذه 
االستراتيجية تتضمن مجموعة من املبادرات لبناء 
ق���درات املؤسسة مب��ج��االت احلوكمة والعمليات 

واملوارد البشرية والتكنولوجيا.
وأكد حرص املؤسسة على تنظيم هذا املؤمتر منذ 
عام 2012 ويهدف إلى جمع املفكرين واملمارسني 
في مجال املخاطر حتت سقف واح��د ملناقشة أبرز 

القضايا املستجدة في مجال إدارة املخاطر الشاملة.
وأش���ار أيضا إل��ى ح��رص املؤسسة على تأمني 
الوصول بشكل موثوق إلى مصادر طاقة في متناول 
اليد وب��ن��اء مستقبل طاقة أكثر إش��راق��ا للجميع 
موضحا أن مؤمتر ه��ذا ال��ع��ام يركز على الفرص 
واملخاطر املرتبطة بالنهضة الصناعية املتطورة 
بشكل سريع وتطبيق حتليل البيانات وال��ذك��اء 

االصطناعي.
وأع���رب ع��ن تطلعه أن يكتسب امل��ش��ارك��ون في 

املؤمتر الذي يستمر ثالثة أيام اخلبرات من خبراء 
املخاطر وامل��م��ارس��ني ف��ي ه��ذا امل��ج��ال لتقليل آث��ار 
املخاطر العاملية التي تواجهها البشرية مثل تغير 

املناخ والتوترات اجليوسياسية.
وذك��ر هاشم أن العالم اليوم يشهد الكثير من 
التغيرات والتطورات املتسارعة مما يترك األثر على 
جوانب مختلفة من هذه الصناعة »لذلك فإن احلل 
الوحيد ملواجهة حتديات املستقبل وتوفير الفرص 
يتمثل في املشاركة والتعاون وبالتالي يتوجب علينا 
أن نعمل معا لتجنب املخاطر وجعل العالم أكثر قوة 

لألجيال احلالية واملستقبلية«.
وأكد أن منوذج التدفق املالي واملخاطر الذي تتبعه 
املؤسسة أصبح مثاال يحتذى في صناعة النفط 
والغاز على مر السنوات »ونعمل حاليا على تطوير 

قدرات هذا النموذج وقدرات املوظفني«.
وأوض��ح أن منهجية مخاطر العائد املعدل على 
رأس املال ساهمت في تقوية عملية تقييم عمليات 
االستثمار الرأسمالي مؤكدا أن مؤسسة البترول 
ت���درك أن م��ج��ال إدارة املخاطر الشاملة يتطور 
باستمرار بالتالي حترص على مواكبة التطورات 
املستمرة للتقنيات واألدوات املساندة املستخدمة في 

هذا املجال.
وأعرب عن أمله أن يستمر هذا املؤمتر في توفير 
بيئة لتبادل اخلبرات وإيجاد سبل لتطوير املمارسات 
في مجال إدارة املخاطر الشاملة في كامل قطاعات 

صناعة النفط والغاز.
من جانب آخر قالت العضو املنتدب للتخطيط 
واملالية في مؤسسة البترول وف��اء الزعابي في 
تصريح للصحفيني على هامش املؤمتر إن املؤسسة 
لديها نظام مؤسسي يراجع مدى صحة أي اجراءات 
خاصة بالتوجهات االستراتيجية املعنية بالصناعة 

النفطية.
وأضافت الزعابي أن املؤسسة تراجع دائما هذه 
التوجهات للتأكد من األس��س واالفتراضات التي 
تبنى عليها »وإذا تبني وج��ود بعض املتغيرات 
الداخلية أو اخلارجية التي تستدعي مراجعة جزء 
من هذه األه��داف االستراتيجية أو معظمها أو كلها 

يتم املراجعة«.
وعما أثير عن أن امليزانيات املرصودة للمشروعات 
النفطية الكويتية رمبا ال تتناسب مع حجمها أفادت 
بأن هذه األرقام تقديرية قابلة للزيادة أو النقصان 

حسب وضع اخلطط والتنفيذ والتوقيت.

2040 هاشم أكد استمرار العمل لتحقيق استراتيجية إدارة املخاطر لعام 

»البترول«: ميزانيات املشروعات النفطية تقديرية وقابلة للزيادة أو النقصان

رعت شركة اخلطوط الكويتية معرض 
»هوريكا الكويت« 2019 والذي أقيمخالل 
الفترة م��ن 14 ال��ى 16 يناير 2019 في 
أرض املعارض الدولية في منطقة مشرف، 
بصفتها الناقل الرسمي للمشاركني ولزوار 
املعرض ومحكمو مسابقات الطهي الشهيرة 
والطهاة املشاركني وذل��ك من خ��ارج دولة 
ال��ك��وي��ت، وافتتح امل��ع��رض وزي��رال��دول��ة 
للشؤون االقتصادية مرمي العقيل وبحضور 
رئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية ي��وس��ف عبداحلميد اجل��اس��م، 
ورئيسة اللجنة املنظمة للمعرض مدير 
عام شركة ليدرز جروب نبيلة العنجري، 
وعدد من السفراء والديبلوماسيني ومدراء 
ال��ف��ن��ادق، كما مت خ��الل امل��ع��رض تكرمي 
اخلطوط اجلوية الكويتية ممثلة برئيس 
مجلس اإلدارة يوسف عبداحلميد اجلاسم 

على رعايتها ودعمها للمعرض.
وي��ع��د م��ع��رض »ه��وري��ك��ا ال��ك��وي��ت« 
2019، والذي تنظمة شركة ليدرز جروب 
لالستشارات والتطوير، من أكبر املعارض 
املتخصصة ف��ي ال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 
والتجهيزات الفندقية والضيافة مبشاركة 
نخبة م��ن ال��ش��رك��ات الغذائية وشركات 
التجهيزات ذات الطبيعة الفندقية ومجموعة 
من املتخصصني من داخل وخارج الكويت، 
حيث يعتبر فرصة للشركات املشاركة 
خل��ل��ق ف���رص جت��اري��ة ج��دي��دة وم��واك��ب��ة 

التوجهات احلديثة وتطورات السوق في 
قطاع الضيافة.

وبهذا الشأن، قال مدير دائرة العالقات 
ال��ع��ام��ة واإلع����الم ف��ي اخل��ط��وط اجل��وي��ة 
الكويتية فايز العنزي: »تأتي مشاركة 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية ف��ي معرض 
هوريكا الكويت 2019،حلرصها التام 
على التواجد في مثل تلك املعارض التي 
تبرز دور دولة الكويت في قطاع السياحة 
والضيافة والتجهيزات الغذائية ويجعلها 

مركزاً جتارياً اقليمياً جاذباً يحتضن مثل 
تلك الفعاليات ويحسن من صورة وسمعة 
دولة الكويت في احملافل الدولية وكوننا 

الناقل الوطني لدولة الكويت«.
وأض���اف ال��ع��ن��زي: »م��ع��رض هوريكا 
الكويت 2019 يجمع حت��ت سقفه نخبة 
من الشركات احمللية واالقليمية والعاملية 
املتميزة بقطاع الضيافة، ويحظى بسمعة 
خليجية وعربية واس��ع��ة ويحافظ على 
وت��ي��رة من��و م��ل��ح��وظ��ة خ���الل ال��س��ن��وات 

ال��س��اب��ق��ة، ح��ي��ث ت��ع��د ت��ل��ك ف��رص��ة جيدة 
للخطوط اجلوية الكويتية للتعرف على 
آخر ما وصل اليه عالم الضيافة والتعرف 
على الشركات األخرى سعياً منها لتحسني 
وتطوير جانب الضيافة على منت طائراتها 
ومواكبة كل ما هو جديد لتقدم لعمالئها 
الكرام أفضل اخلدمات س��واء على األرض 
قبل الصعود على ال��ط��ائ��رة أو ف��ي اجلو 

)أثناء الرحلة(«.
واختتم العنزي تصريحه قائالً: »تسعى 

اخلطوط اجلوية الكويتية دائماً بأن تكون 
بالقرب من عمالئها ال��ك��رام وتلبية كافة 
احتياجاتهم ومتطلباتهم عبر التواصل 
معهم م��ن خ��الل جميع وس��ائ��ل التواصل 
اإلعالمي بشكل عام أو من خالل املشاركة 
في املعارض واالح��داث احمللية واالقليمية 
لطرح كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات 
وع��روض تعطي العميل خيارات متنوعة 
وواسعة حتى يحظى بتجربة سفر مريحة 

وممتعة«.

مرمي العقيل ويوسف اجلاسم يتوسطان احلضور

اعاد بنك وربة إطالق »السنبلة« 
ودي��ع��ًة وح��س��اب��اً ب��ح��لّ��ة ج��دي��دة 
ومتطورة تطوي في ثناياها جوائز 
نقدية وعينية أكبر إلبراز السنبلة 

أكثر بالسوق احمللي.  
وح��ول التطورات اجل��دي��دة في 
حساب السنبلة، قال مساعد مزيد 
امل��زي��د -رئ��ي��س ق��ط��اع املبيعات 
وق��ن��وات ال��ت��وزي��ع ف��ي بنك ورب��ة 
أن بنك ورب��ة ق��د ق��ام بتعديل كل 
من املعايير التالية، وه��ي: وتيرة 
ال��س��ح��وب��ات والقيمة اإلجمالية 
للجوائز النقدية والعينية التي 
ي��ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا ع���م���الء ح��س��اب 

السنبلة.
 وم��ن جهة وتيرة السحوبات، 
ف��ص��ّرح امل��زي��د: » ستكون بشكل 

أسبوعي ورب��ع سنوي؛ سيتسنى 
خلمسة راب��ح��ني ال��ف��رص��ة للفوز 
مب��ب��ل��غ أل���ف دي��ن��ار ك��وي��ت��ي لكل 

منهم بشكل أس��ب��وع��ي حيث يتم 
إج��راء السحب بطريقة إلكترونية 
عشوائية في صباح كل يوم خميس. 
 Mega( أما السحوبات الكبرى
Draws( ال��ت��ي ت��ق��ام ك���ل رب��ع 
سنة لتسفر ع��ن خمسة رابحني، 
سيكون م��ن نصيب ال��راب��ح األول 
100 أل��ف دينار كويتي، وأربعة 
 Land Cruiser رابحني بسيارات
VXR.  وملنح العمالء املزيد من 
ال��ف��رص ل��ل��رب��ح، ق���ام ب��ن��ك ورب��ة 
 Mega �بزيادة اجلوائز بسحب ال
Drawاألخير لعام 2019 بإضافة 
سيارتي الند كروز من نفس الفئة. 
أن السحب الربع سنوي سيجري 
في أول يوم خميس من بعد نهاية 

الفترة«.

» وربة« يعزز حساب »السنبلة« في العام اجلاري 

خالد الروضان

مساعد املزيد

العنزي: حريصون على منح  العمالء خيارات متنوعة 

»الكويتية« الناقل الرسمي ملعرض 
2019 »هوريكا« 

أج��رى البنك األه��ل��ي املتحد ف��ي ال��س��ادس عشر 
من يناير اجل��اري السحب األسبوعي على جوائز 
احلصاد اإلسالمي ، وبهذه املناسبة أوض��ح البنك 
األهلي املتحد: “إننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة 
الفائزين بجوائز احلصاد اإلسالمي 26 رابحا جديدا 
ليصل بذلك عدد العمالء الفائزين إلى أكثر من 1300 

فائز سنويا.  
وقد أسفر السحب األسبوعي على حصول إميان 
يعقوب بهزادعلى اجلائزة األسبوعية الكبرى بقيمة 

25،000 دينار كويتي. 
باإلضافة إلى حصول 25 فائزا على  1000 دينار 
كويتي  لكل رابح وهم: موضى هاجد املطيرى، فوزى 
ب��در ال��دب��وس، بهجة سيد اسماعيل، إمي��ان جاسم 
الزلزلة، ليلى سيد حسن،عبدالرضا جاسم احلسني،  

صاحب أحمد الرشيد، مديحة عبد احلليم السعدون، 
طيبة عبداحملسن املنيس، فهاد ج��ازع القحطانى، 
فوازهزاع العنزي، عبد الله محمد القعود، داود سالم 
محمد، ناصر كرمي عبيد، خاتون على احلداد،  محمد 
سعد املطيري، مجيد علي يوسف، سامي علي محمد، 
انتوني بينا مانابت، ويليام هندريكس و فيفيا  نابي، 
أحمد جعفر غامن ، سيد علي هاشم ، عفاف عبدالوهاب 

أحمد ، محمد عبدالله محمد ، و زهرةأحمد مكي.
وتتلخص شروط االستفادة من السحوبات على 
جوائز برنامج احل��اد اإلسالمي في فتح احلساب 
بقيمة 100 دينار كويتي، علماً بأن عمالء حساب 
احلصاد في الكويت والبحرين مؤهلني للمشاركةفي 
س��ح��وب��ات احل��ص��اد على اجل��وائ��ز طبقا لشروط 

وأحكام البرنامج.

26 فائزًا جديدًا ينضمون  إلى الرابحني 
بجوائز »احلصاد اإلسالمي« 

هاشم هاشم


