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أعربت مساعدة وزيــر اخلارجية الكويتي للشؤون 
االقتصادية السفيرة امل احلمد أمس  الثالثاء عن التطلع 
الى تعزيز التعاون مع بلجيكا مبا يخدم املصالح املشتركة 
للبلدين اللذين يتمتعان بعالقات »تاريخية وقوية« منذ 

عام 1964.
جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة احلمد في افتتاح أعمال 

االجتماع االول للجنة االقتصادية الكويتية - البلجيكية 
املشتركة الــذي تستضيفه بروكسل لبحث سبل تعزيز 

التعاون االقتصادي الثنائي.
وقالت احلمد »اننا نتطلع جميعا ألن يكون هناك حوار 
صريح ومنفتح وألن نعمل سويا من أجل تعزيز التعاون 

مبا يخدم مصاحلنا املشتركة«.

وأشــارت الى ان الكويت تظهر من خالل خطة التنمية 
الوطنية الكويتية وآلية تنفيذ )رؤيــة الكويت 2035( 

التحسن على جميع اجلبهات االقتصادية.
وأوضحت ان الكويت أدرجت ضمن الدول صاحبة أكبر 
اإلصالحات في مجال سهولة ممارسة أنشطة األعمال وفقا 

ملا أوضحه تقرير ملجموعة البنك الدولي.

أعلنت شركة نقل وجتــارة املــواشــي، عن حصول 
ــوق املاشية املــركــزي اجلديد  مسلخ العاصمة وس
 ISO  التابع لها على شهادة اعتماد نظام إدارة اجلودة

 .9001:2015
وأُنــشــىء املسلخ والــســوق على مساحة 94 ألف 
متر مربع، وفق أعلى املعايير واملواصفات العاملية، 
ومفهوم »اجلودة احلالل« الذي تنتهجه الشركة، لفتح 
آفاق جديدة تتماشى مع خطة التنمية »كويت جديدة«، 

وكذلك لتقدمي أفضل خدمة للمستهلك بالسوق احمللي.
وبهذه املناسبة صرح الرئيس التنفيذي للشركة 
أسامة خالد بودي، بأن استحقاق املسلخ لهذا االعتماد 
جاء نتيجة التزام إدارة الشركة بدعم وتطبيق اجلودة 
في جميع العمليات واملشاريع التابعة لـ »املواشي«، 
وإلى العمل الدؤوب واملستمر من قبل جميع العاملني 
في الشركة وفروعها  لتحسني األداء وتنظيم العمل 
ــق منهجية اإلدارة احلــديــثــة، واتــبــاع املعايير  وف

القياسية الدولية في إدارة أنشطتها املختلفة.
وأضاف بودي أن حصول املسلخ، الذي يعد األكبر 
مــن نوعه على مستوى الــشــرق األوســـط، على هذا 
االعتماد الدولي ملطابقته ملعايير إدارة اجلودة يعزز 
من مكانته التنافسية محلًيا ودولًيا، مؤكًدا استمرار 
الشركة في جهودها لالرتقاء بهذا النشاط في السوق 
احمللي من خالل التطوير املستمر إلجراءات وسياسات 
العمل وتبني كل ما يرفع من مستوى جــودة العمل 

لتقدمي أفضل خدمة للعميل. 
بــدوره قال مدير مسلخ العاصمة وسوق املاشية 
املركزي اجلديد علي عبدالوهاب، إن املسلخ من خالل 
العمل الـــدؤوب جلميع العاملني فيه، حقق جميع 
الشروط التي تتطلبها الشهادة، وقام بتوفير كافة 
املتطلبات واملالحظات على مــدى زيـــارات التقييم 

املتتالية للوحدات التنظيمية في عملية متابعة دقيقة 
لكل أنشطة املسلخ اخلاصة باإلجراءات والعمليات 
والسجالت وبيئة العمل واألنظمة، ثم جرى إعالن 

استحقاق املسلخ لشهادة األيزو. 
وأضاف عبدالوهاب: »فخورون باحلصول على هذا 
االعتماد، وسنواصل جهودنا لتطوير وجتديد عملياتنا 
لنواكب املعايير القياسية العاملية، وتقدمي خدماتنا 

ومنتجاتنا بأعلى مستويات اجلودة العاملية«. 
ويعتبر مسلخ العاصمة وسوق املاشية املركزي 
اجلــديــد، األحـــدث فــي العالم واألكــبــر مــن نوعه في 
املنطقة، وهو صديق للبيئة ومطابًقا للشروط العامة 
للمؤسسات الكويتية املعنية، وهو خاٍل من الروائح 

ــى %99.9 الحــتــوائــه على محطة  بنسبة تصل إل
ضخمة مخصصة ملعاجلة الــهــواء واملــيــاه بأحدث 
التقنيات العاملية، والحتوائه أيًضا على محطات 
حتت األرض ملعاجلة وتدوير مخلفات الذبح وجتميع 
اجللود ومعاجلة املــواد الصلبة والسائلة، وتعمل 
جميعها وفق أحــدث التقنيات واملواصفات العاملية 

الصديقة للبيئة. 
ويتكون من حظائر وصالتي الذبح األتوماتيكي 
والذبح اليدوي، ويُضم احملالت التجارية التي تتنوع 
نشاطاتها، لتوفير بيئة جتارية وخدمية متكاملة 
للمستهلك، وتبلغ طاقته التشغيلية 18 ألف رأس من 

األغنام واألبقار واإلبل في اليوم الواحد.

بودي: »نواصل مساعينا لتحقيق أعلى درجات اجلودة«

املواشي: مسلخ العاصمة يحصل على شهادة »األيزو9001«

قال الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية 
هاشم هاشم أمس الثالثاء ان الكويت اضحت مركزا 
عامليا رئيسيا ألفضل املمارسات واخلــبــرات في 

مجال معاجلة النفط املتبقي.
ـــاف هــاشــم فــي كلمة مبــؤمتــر )املعاجلة  واض
الهيدروجينية للنفط املتبقي( الذي تنظمه )البترول 
الوطنية( والشركة الكويتية للصناعات البترولية 
املتكاملة ان الكويت متتلك اكبر قــدرة انتاجية 
للمعاجلة الهيدروجينية للنفط املتبقي مبصفاتي 

ميناء االحمدي وميناء عبدالله ومصفاة الزور.
واكد اهمية توقيت املؤمتر اذ يأتي قبل دخول 
القانون اجلديد للمنظمة البحرية الدولية اخلاص 
بالكبريت فــي عــام 2020 مبينا انــه فــي اقــل من 
شهرين لن يسمح للسفن بعد ذلك باستخدام زيت 
الوقود الذي يحتوي على نسبة من الكبريت اعلى 
من 5ر0 في املئة وهذا ميثل حتديا كبيرا لصناعة 

التكرير.
وقال انه امتثاال لهذه النظم اجلديدة ستحتاج 
السفن امــا الــى وضــع انظمة المتصاص غــازات 
العادم مبا يسمح للسفن مبواصلة استخدام وقود 
عالي احملتوى من الكبريت او استخدام زيت الوقود 

منخفض احملتوى الكبريتي.
وبــني انــه مــن االفــضــل بالنسبة ملعظم السفن 
استخدام زيت وقود منخفض احملتوى من الكبريت 
الفتا الى انه في الفترة التي سبقت صدور القوانني 
ــان على  اجلــديــدة للمنظمة البحرية الــدولــيــة ك
شركات التكرير ان تنتج زيوت الوقود منخفضة 

احملتوى من الكبريت.
ــالل املــؤمتــر األول للمعاجلة  ــه خ ـــح ان واوض
الهيدروجينية للنفط املتبقي املنعقد عام 2017 
كانت صناعتا التكرير والشحن تراجعان وتدرسان 
خياراتهما حــول مــاذا يجب فعله ملواجهة هذا 

الوضع.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول 
الوطنية الكويتية وليد البدر ان الصناعة النفطية 
ــدم اليقني املترافقة  متــر بحالة مــن التقلبات وع
مع التشدد املتزايد في النظم والقوانني مما يرغم 
مصافي النفط على اتخاذ اجراءات متعددة للتكيف 

مع املواصفات اجلديدة.
ــدة  ـــود نــحــو 70 وح ــع وج ــدر انـــه م ــب وبـــني ال
للمعاجلة الهيدرولوجية للنفط املتبقي في العالم 
حاليا يتزايد االهتمام بهذا النوع من املعاجلة كونه 
يحسن اداء وحدات التحويل النتاج منتجات عالية 

اجلودة ذات عوائد افضل.
واوضــح ان هذا النوع من املعاجلة يخفف من 
تأثير التغير في نوعيات النفط اخلام على اجمالي 
اداء املصفاة اضافة الى انه يحد من او يوقف انتاج 

زيت الوقود عالي احملتوى بالكبريت.

عبدالله« و«ميناء  »األحمدي«  بـ  الهيدروجينية  للمعاجلة  انتاجية  قدرة  اكبر  متتلك  انها  أكد 

هاشم: الكويت أضحت مركزًا عامليًا 
في معاجلة النفط املتبقي

هاشم هاشم

ــة أنــه نحو تقدمي أفضل اخلدمات  قــال بنك ورب
لعمالئه وتسهيل منط معيشتهم  ومتطلبات احلياة؛ 
يضيف البنك شريكاً جديداً إلى قائمة شركائه حيث 
وقــع عــقــداً مــع مجموعة »بيكوك كونسيرج« ملنح 
عمالئه من شريحة الصفوة خدمة »وربة كونسيرج« ، 
متيحاً لهم مجاالً واسعاً من اخليارات لضمان خدمتهم 

على النحو األمثل.
ــة كونسيرج«  مجموعة متكاملة من  تقدم »ورب
اخلدمات التي يحتاجها العمالء الذين يسعون الى 
املوازنة بني ساعات العمل ومشاغل احلياة إلجناز 
متطلباتهم اليومية من خــالل خبراء استثنائيني.  
ــات حـــول  تذكير العميل بجدول  ــدم ــراوح اخل ــت ت
أعماله ومواعيد اجتماعاته، كما توفر خدمة املراسل 
الشخصي عند الطلب إلمتام املهام اليومية مثل دفع 
الفواتير ، جتديد التراخيص ، وخــدمــات توصيل 
ــوات واألوراق  ــدع الطلبات والــهــدايــا والــزهــور وال

والوثائق، باالضافة الى إجناز اخلدمات احلكومية.
إضافة خدمة املساعد الشخصي »وربة كونسيرج« 
املتوفرة على مدار الساعة ، وأثناء العطل  الرسمية 
، واملقدمة من قبل طاقم محترف وفق أعلى املعايير 

تضفي لعمالء الصفوة اخلصوصية التامة ، حيث 
عقب عن هذه الشراكة اجلديدة، السيد عبدالله ناصر 
الشعيل ، مدير إدارة أول – إدارة الــفــروع في بنك 
وربة أن التعاون مع شركة »بيكوك كونسيرج« هو 
إضافة جديدة ومجزية لعمالئنا حيث تضيف منط 
حياة مليء بالفخامة الفريدة ، وأن هذا التعاون مع 
الشركة الرائدة في مجالها هو دليل على حرص بنك 
وربة الدائم على راحة العمالء ومتييزهم بكافة سبل 
الدعم والــراحــة ســواء داخــل أو خــارج الكويت وفق 
أعلى مستويات اجلودة. وبدوره قال حسن السويدي 
الرئيس التنفيذي ملجموعة بيكوك كونسيرج : أشعر 
باالعتزاز  بانضمام بنك وربــه على قائمة عمالئنا 
من البنوك احمللية داخل الكويت، وهي إضافة مميزة 
ملجموعة »بيكوك كونسيرج«، ونحن مسؤولني عن 
تقدمي خدمات الرفاهية وخدمات املساعد الشخصي 
لتوفير الراحة  للصفوة من عمالء بنك وربه  والذي 
ــدوره يجعل اسلوب حياتهم أكثر متعة خــال من  ب
الضغوط والتعب على يد فريق مختص من أصحاب 
اخلبرة املدربني على تلقي وتنفيذ طلبات العمالء 

ومراعاة جميع وأدق التفاصيل.

»وربة«  بني  استراتيجية  شراكة 
كونسيرج« »بيكوك  ومجموعة 

خبراء: قطاع األعمال حريص
 على االستثمار في السوق األردنية

استقبلت شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية وفداً إيرلندياً رفيع املستوى 
يتقدمه معالي وزيــر الدولة للتجارة 
واألعــمــال في جمهورية ايرلندا بات 
برين، و سعادة سفير جمهورية ايرلندا 
ـــارات العربية املتحدة  ــة االم فــي دول
ــدد من املسؤولني  إيــدان كــرونــني، وع
االيرلنديني والشركات االيرلندية، 
وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس 
إدارة اخلــطــوط اجلــويــة الكويتية 
يوسف عبداحلميد اجلاسم ، والرئيس 
التنفيذي بالتكليف الكابنت عبداحلليم 
زيــدان، واالدارة التنفيذية وعــدداً من 

املسؤولني في »الكويتية«.
هذا وقد رحب رئيس مجلس إدارة 
الكويتية بوزير التجارة والوفد املرافق 
له، واثنى بــدوره على العالقات التي 
جتمع بني دولــة الكويت وجمهورية 
ايرلندا، حيث قال: »يسعدنا استقبال 
ــال  ــم وزيــــر الـــدولـــة لــلــتــجــارة واألع
فــي جمهورية ايرلندا بــات بــريــن، و 
سعادة سفير جمهورية ايرلندا في 
دولة االمــارات العربية املتحدة إيدان 
كرونني و الوفد املرافق لهما في بلدهم 
ــداً فــي مبنى  ــدي الثاني الكويت وحت
شــركــة اخلــطــوط اجلــويــة الكويتية 
الرئيسي، حيث أن تلك الــزيــارة تعد 
فرصة مناسبة وجيدة للطرفني وذلك 

لتعزيز وتنمية العالقات التجارية من 
خالل اخلطوط اجلوية الكويتية في 
مجال الطيران وتطويرها مبا يعود 
باملنفعة سواء على اخلطوط اجلوية 
الكويتية أو للشركات املتخصصة 
بقطاع الطيران بشكل عام في جمهورية 

أيرلندا .
وأضاف اجلاسم: »اخلطوط اجلوية 
الكويتية حتــرص دائماً على تطوير 
منظومتها من خالل االطالع على أحدث 

ما يقدمه قطاع الطيران، وزيارة الوفد 
االيــرلــنــدي الــيــوم تــؤكــد على حرص 
الشركة املتواصل على فتح أفق وأبواب 
جديدة لتحديث خدماتها ومنتجاتها 
مبا يتناسب مع عمالئها الكرام و يلبي 
احتياجاتهم وطموحاتهم ويجعل 
اختيارهم للسفر على اخلطوط اجلوية 

الكويتية في املقدمة دائماً«.
ــم مــوجــهــاً كلمته  ــاس واخــتــتــم اجل
للوفد: »نرحب ونتشرف بكم دائماً 

فــي دولـــة الــكــويــت ومــتــقــدمــاً ملعالي 
الوزير بــات برين والوفد املرافق له 
بجزيل الشكر ووافر االمتنان على تلك 
الزيارة الكرمية ومتطلعاً إلى زيارات 

واجتماعات أخرى مستقبلية«.
من جانبه، عبر وزير الدولة للتجارة 
واألعــمــال في جمهورية ايرلندا بات 
برين عن سعادته من تلك الــزيــارة، 
متطلعاً إلى تعاون مشترك يجمع بني 
الشركات االيرلندية واخلطوط اجلوية 
الكويتية في مجال الطيران ومبا يعزز 
العالقات بني جمهورية ايرلندا ودولة 
الكويت الصديقة متقدماً بوافر الشكر 
للخطوط اجلــويــة الكويتية وعلى 
رأسها رئيس مجلس إدارتها يوسف 
ــاوة االســتــقــبــال و  ــف ــم عــلــى ح ــاس اجل
تخصيص هذا االجتماع الــذي مت بني 
الطرفني ، آمال ً أن يكون هنالك تعاون 

مع الناقل الوطني لدولة الكويت .
هــذا وتخللت الــزيــارة جــولــة في 
معرض اخلــطــوط اجلــويــة الكويتية 
الــدائــم فــي مبنى الشركة الرئيسي 
حيث قدم رئيس مجلس اإلدارة شرحاً 
مبسطاً عــن أهــم احلــقــب فــي تاريخ 
الشركة كما سلط الضوء على تطور 
االسطول والشركات التابعة للخطوط 
اجلوية الكويتية والتعرف على أهم 

خدماتها التي تقدم للركاب الكرام.

الطيران مجال  في  املشترك  التعاون  لتعزيز 

»الكويتية« تستقبل وفدًا أيرلنديًا رفيع املستوى

جولة في معرض الكويتية الدائم

جانب من ملتقى االعمال االردني - الكويتي

مسؤولو وربة و بيكوك كونسيرج

»اخلليج« يطلق بطاقة الهدايا 
مسبقة الدفع اجلديدة

أصبح التسوق للهدايا أسهل اآلن مع قيام بنك 
اخلليج بإطالق بطاقة الهدايا مسبقة الدفع اجلديدة 
والتي متثل هدية رائعة تقدمونها ألحبائكم، سواء 
كانوا أصدقاء أو أقارب، لالحتفال بكافة مناسباتهم 
السعيدة.  وفي تعليقه على إطالق هذه البطاقة، قال 
مساعد املدير العام لالتصاالت اخلارجية في بنك 
اخلليج، أحمد األمير: »ضمن حرصنا والتزامنا بإيجاد 
حلول مبتكرة ترضي عمالءنا، عملنا على أن جند 
الهدية املثالية التي ميكن أن يقدمها عمالؤنا ألحبائهم 
في مناسباتهم السعيدة.  ومن هنا أتت فكرة  بطاقة 
الهدايا مسبقة الدفع من بنك اخلليج فهي بطاقة تتيح 
حلاملها التسوق بكل راحة وسهولة، باإلضافة إلى 
احلصول على خصومات في أكثر من 300 مطعم 

ومقهى من ضمن برنامج اخلليج لتناول الطعام.

علي عبدالوهابخالد بودي

أحمد األمير

أكد صناعيان كويتيان أمس  الثالثاء حرص 
قطاع االعمال الكويتي على االستثمار في السوق 
االردنية وتنمية حجم االستثمار الكويتي البالغ 

حاليا نحو 18 مليار دوالر في اقتصاد اململكة.
ــك فــي تصريحني متفرقني لوكالة  ــاء ذل ج
االنباء الكويتية )كونا( على هامش مشاركة 
ــاري كويتي الــى االردن في  وفــد صناعي وجت
ملتقى االعمال االردني - الكويتي لبحث فرص 
االستثمار وسبل زيــادة التبادل التجاري بني 

البلدين.
وقــال عضو مجلس ادارة احتــاد الصناعات 
الكويتية ناصر الشرهان ان مشاركته ضمن 
الوفد الذي يضم رجال اعمال كويتيني وممثلني 
عــن القطاع اخلــاص الكويتي تأتي لتطوير 

عالقات عمل مباشرة مع الصناعيني االردنيني.
ومــن جهته قــال مدير ادارة املعامالت في 
غرفة جتارة وصناعة الكويت شهاب توفيقي 
ان الغرفة حريصة على املشاركة مبد جسور 
ــي والعمل  التعاون مع القطاع اخلــاص االردن
نحو حتقيق رغــبــة الــقــيــادة السياسية لدى 
البلدين بتعزيز العالقات مبا يحقق املصالح 

املشتركة.
واكد اهمية الزيارة احلالية لترويج وتنمية 
العالقات التجارية لزيادة الصادرات الكويتية 
غير النفطية وتوسيع قاعدة السوق من خالل 
عقد الصفقات التجارية وتوثيق العالقات بني 
املنتجني من جهة واملــورديــن واملستهلكني من 

جهة اخرى.

»بيتك«: ارتفاع اجمالي الودائع 
 43.4 0.6 باملئة  شهريا إلى 
2019 مليار دينار في  سبتمبر 

قال بيت التمويل الكويتى » بيتك« في تقرير عن  حجم الودائع 
لدى البنوك احمللية - سبتمبر 2019 ، اوال تطور حجم ودائع القطاع 
اخلاص والودائع احلكومية: ارتفع إجمالي الودائع في سبتمبر 
2019 وفق بيانات بنك الكويت املركزي على أساس سنوي بنسبة 
%0.8، أي أدنى منو خالل عام مضى، وبلغت أرصدة الودائع في 
البنوك احمللية نحو 43.4 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه 
النشاط االئتماني للبنوك بنسبة %4.2 على أساس سنوي حني 
سجلت أرصدة التسهيالت االئتمانية في سبتمبر 2019 نحو 38.1 
مليار دينار. وبلغت قيمة النمو السنوي للودائع 331.2 مليون 
ــع القطاع احلكومي بنسبة 7.8%  دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائ
)502.2 مليون دينار( ، وتراجع ودائع القطاع اخلاص بنحو 0.5% 

) 170.9 مليون دينار( على أساس سنوي.
وعند املقارنة على أساس شهري، ارتفع إجمالي الودائع بنحو 
%0.6، مدفوعة بارتفاع ودائع القطاع اخلاص بنحو %1.3 أي ما 
يعادل 471.4 مليون دينار، بينما تراجعت الودائع احلكومية بنحو 
%3.1 أي ما يعادل 218.5 مليون دينار وصوالّ إلى 6.9 مليار دينار 

في سبتمبر 2019، مقارنة مع 7.2 مليار دينار في أغسطس 2019. 
تراجعت حصة الودائع للقطاع اخلاص الى حصة قدرها 84% 
من إجمالي الودائع في سبتمبر مقارنة مع %85 في سبتمبر 2018، 
بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع احلكومي إلى %16 من إجمالي 
الودائع مقارنة مع %15 في سبتمبر 2018، وذلك الرتفاع الودائع 

احلكومية وتراجع طفيف لودائع القطاع اخلاص.
إجمالي ودائع القطاع اخلاص: تراجعت ودائع القطاع اخلاص 
في سبتمبر على أســاس سنوي بنسبة %0.5 أي 170.9 مليون 
دينار مقتربة من 36.5 مليار دينار ، مقارنة مع 36.6 مليار دينار 
في سبتمبر 2018، في حني ارتفعت بنسبة %1.3 عند املقارنة على 

أساس شهري مع حجمها في أغسطس  البالغ 36 مليار دينار
تتكون ودائع القطاع اخلاص من مجموع الودائع بالعملة احمللية 
والــودائــع بالعمالت األجنبية، تشكل الــودائــع بالعملة احمللية 
%92.6 من إجمالي ودائع القطاع اخلاص، مرتفعًة قليالً عن نسبتها 
من إجمالي ودائع القطاع اخلاص في سبتمبر 2018 البالغة 92%، 

فيما تستحوذ الودائع بالعمالت األجنبية على النسبة الباقية.


