
قالت الهيئة العامة للصناعة 
الكويتية إن رؤية واستراتيجية 
الكويت الصناعية وتصوراتها 
املستقبلية حتى عام 2035 املزمع 
إطالقها بالتزامن مع ملتقى الكويت 
الصناعي الذي تنظمه في 30 يناير 
اجل���اري ستحظى بأبعاد وعهد 
جديد إليجاد بدائل رديفة ملدخول 

الدولة من النفط.
وأوض���ح امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة 
العامة عبدالكرمي تقي في بيان 
ص��ح��ف��ي أم����س  االث��ن��ن أن ه��ذه 
االستراتيجية ترتكز على أساس 
ال��ت��ح��ول ن��ح��و ق��ط��اع من��وذج��ي 
متطور عبر بناء قواعد اقتصادية 

متينة لتعزيز االقتصاد الوطني.
وأضاف تقي أن االستراتيجية 
ت��ق��وم على أس���اس ال��ش��راك��ة في 
القرار والرؤية املشتركة بن طرفي 
ال��ع��الق��ة ف��ي ال��ق��ط��اع الصناعي 

متاشيا مع رؤية الدولة التنموية 
الشاملة وطموحات وتوجيهات 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح.
وذكر أن االستراتيجية تتضمن 
للمرة األول��ى إفساح مجال أوسع 
ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ل��ت��ع��زي��ز دور 
البحث والتطوير في زيادة القدرة 
التنافسية للصناعة وتطويع 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل���دي���ث���ة في 
تطويراإلنتاج وسبل زيادة حجم 
الصادرات من املنتجات الصناعات 
التحويلية إضافة إلى رفع قدرة 
الصناعة على استيعاب مخرجات 
ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 

الوطنية.
وب��ن أن الهيئة ستعمل على 
إع���ادة هيكلة ال��ن��اجت الصناعي 
ورف��ع مساهمة القطاع الصناعي 
في االقتصاد سنويا لنسبة 3ر8 

ف��ي املئة فضال ع��ن تفعيل خطط 
استكمال البنية التحتية للصناعة 
ك��رب��ط تطوير امل��وان��ئ بالرؤية 
ال��ص��ن��اع��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��اغ��م 

والتنسيق في األهداف.
ول��ف��ت إل��ى أن “آمالنا كبيرة 
وطموحاتنا عالية لعمل بصمة 
وحت��ول حقيقي يرتكز على دعم 
الصناعات القائمة وتلبية متطلبات 
الصناعين وزي���ادة ال��ص��ادرات 
الصناعية واستقطاب الصناعات 
ذات التكنولوجيا املتقدمة وجذب 
املزيد من االستثمارات األجنبية 
وتوجيه الشباب الكويتي للعمل 

في القطاع الصناعي”.
وفيما يتعلق بامللتقى أفاد تقي 
ب��أن��ه ينطلق بطموحات وآف��اق 
كبيرة حتت شعار )عهد صناعي 
جديد رؤية وشراكة( مشيرا إلى 
أن امللقتى سيشهد ح���وارا بناء 
ونقاشا علميا مع القطاع اخلاص 

واملعنين بالصناعة.
وأك���د أن امل��ل��ت��ق��ى ي��ه��دف إل��ى 
تشجيع مستثمري القطاع على 

استخدام التكنولوجيا احلديثة 
وتشجيعهم على االستثمار في 
القطاعات احلديثة ذات القيمة 
املضافة والبدء في تطبيق أنظمة 
امل��س��ح ال��ص��ن��اع��ي اإلل��ك��ت��رون��ي 
ل��ت��ح��دي��د وت��ش��خ��ي��ص ال��ع��وائ��ق 
والعقبات ومعاجلتها معاجلة 

فعلية.
وبن أن التحدي األكبر والنقلة 
النوعية يبدآن من املدن الصناعية 
واس��ت��ك��م��ال امل��ش��اري��ع التنموية 
م��ث��ل )م���ش���روع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
ب��ارك( الصناعي ال��ذي يستهدف 
فتح املجال أم��ام قطاعات الطاقة 
ال��ب��دي��ل��ة وال���ط���اق���ة امل��ت��ج��ددة 
والبتروكيماويات وبدء استغالل 
العالقات التجارية واالقتصادية 
ف��ي نقل اخل��ب��رات التكنولوجية 
لتنمية وتوسع القطاع الصناعي 

في البتروكيماويات.

وقع الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية اتفاقية قرض 
م��ع ج��م��ه��وري��ة ال��ص��ن الشعبية 
بقيمة تسعة مالين دينار كويتي 
)نحو 6ر30 مليون دوالر أمريكي( 
ل��الس��ه��ام ف���ي مت���وي���ل م��ش��روع 
توسعة مستشفى )غويانغ الثاني 

الشعبي(.
وق���ال )ال��ص��ن��دوق( ف��ي بيان 
صحفي أم��س  االث��ن��ن إن إجمالي 
تكاليف امل��ش��روع م��ن احتياطي 
الكميات واألس��ع��ار وال��ض��رائ��ب 
والفوائد أثناء التنفيذ يقدر بحوالي 
28 مليون دينار )نحو 92 مليون 

دوالر(.
وأضاف أن القرض سيساهم في 
تغطية نحو 32 في املئة من إجمالي 
تكاليف املشروع في حن ستقوم 
حكومة بلدية غويانغ الشعبية 
بتغطية باقي تكاليفه وأي زيادة 

قد تطرأ.
وأف��اد ب��أن امل��ش��روع يهدف إلى 

املساهمة في تغطية الطلب املتزايد 
على اخل��دم��ات الطبية خصوصا 
املتعلقة بأمراض الدماغ واألعصاب 
من سكان إقليم غويتشو واألقاليم 
امل���ج���اورة ع��ب��ر ت��ن��ف��ي��ذ توسعة 

مستشفى غويانغ الثاني الشعبي.
وأك���د ال��ص��ن��دوق أن امل��ش��روع 
س��ي��س��اه��م ف����ي دع�����م ال��ت��ن��م��ي��ة 
االجتماعية سواء في بلدية غويانغ 
مباشرة أو في إقليم غويتشو وفي 
األقاليم املجاورة عموما الفتا إلى 
أن املشروع يتكون من أعمال بناء 
وجتهيز مبنى الدماغ واألعصاب 
التخصصي ومبنى شامل للعيادات 
االخ����رى وب��س��ع��ة 1400 سرير 
ومساحة بناء تبلغ حوالي 98 ألف 

متر مربع.
وذك��ر أن م��دة القرض تبلغ 24 
سنة مبا في ذلك فترة إمهال قدرها 
أربع سنوات وسيتم سداده على 40 
قسطا بشكل نصف سنوي يستحق 
أولها في أول تاريخ يستحق فيه 

دفع فوائد أو تكاليف أخرى مبوجب 
اتفاقية القرض وذلك بعد انقضاء 

فترة اإلمهال.
وبن الصندوق أن الفائدة على 
القرض تبلغ 5ر1 في املئة سنويا 
تضاف إليها نسبة 5ر0 في املئة 
سنويا ملواجهة تكاليف اإلدارة 

وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض.
وأضاف أنه بتوقيع هذه االتفاقية 
يكون قد ق��دم للصن 39 قرضا إذ 
سبق وأن ق��دم 38 قرضا لتمويل 
مشاريع في قطاعات مختلفة بلغت 
قيمتها االجمالية 289 مليون دينار 

)نحو 6ر982 مليون دوالر(.
ووقع اتفاقية القرض نيابة عن 
ال��ص��ن��دوق الكويتي ن��ائ��ب املدير 
العام غامن الغنيمان بحضور سفير 
الكويت لدى الصن سميح حيات 
في حن وقعها نيابة عن احلكومة 
الصينية ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام إدارة 
التعاون الدولي في وزارة املالية 

وانغ جونغ جينغ. 

لتمويل مشروع توسعة مستشفى  »غويانغ الثاني الشعبي«

الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية قرض مع الصني بتسعة ماليني دينار

مسؤولو البلدين عقب توقيع االتفاقية

تقي : بناء قواعد متينة لتعزيز االقتصاد الوطني

»هيئة الصناعة« تطلق رؤية واستراتيجية 
30 اجلاري الكويت الصناعية 
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»أوابك«: ارتفاع الطلب على النفط بالدول 
2020 و2040 1.5 باملئة بني  اآلسيوية بـ 

توقعت األمانة العامة ملنظمة األقطار العربية 
املصدرة للنفط )أوابك( أمس  االثنن ارتفاع الطلب 
على النفط ب��ال��دول اآلسيوية النامية بن عامي 
2020 و2040 مبعدل 5ر1 في املئة سنويا من 
9ر23 مليون برميل إلى 2ر32 مليون برميل يوميا.

وقالت )أوابك( في دراسة أعدتها بعنوان )اآلفاق 
املستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية( 
إنه وفقا لسيناريو السياسات الراهنة فمن املتوقع 
ارتفاع الطلب على النفط مبعدل 2 في املئة سنويا 
ليصل إلى 1ر36 مليون برميل نفط مكافئ يوميا 
ع��ام 2040 مقارنة م��ع 3ر24 مليون برميل في 

.2020
وأضافت أن الصن ستظل تتصدر الطلب على 
الطاقة خالل الفترة بن عامي 2020 و2040 عامليا 
وإقليميا إذ من املتوقع منو استهالك الطاقة بواقع 
8ر0 في املئة سنويا حسب السياسات اجلديدة و 
4ر1 في املئة سنويا حسب سيناريو السياسات 

الراهنة.
وأش���ارت إل��ى أن استهالك الطاقة ف��ي ال��دول 
اآلسيوية النامية تضاعف أكثر من ثالث مرات إذ قفز 
من 1ر28 مليون برميل مكافئ نفط يوميا عام 2000 
إلى 2ر88 مليون برميل عام 2016 وتضاعفت حصة 
هذه الدول في إجمالي استهالك الطاقة في العالم من 

4ر15 في املئة إلى 1ر33 في املئة.
وذكرت أن الفحم هو املصدر األساسي الذي يلبي 
متطلبات اقتصادات هذه الدول من الطاقة إذ ارتفعت 
األهمية النسبية للفحم في إجمالي استهالك الطاقة 
في هذه الدول من 50 في املئة عام 2000 إلى 7ر55 

في املئة عام 2016 كما ارتفعت حصة هذه الدول 
بإجمالي استهالك الفحم بالعالم من 5ر31 في املئة 

إلى 6ر65 في املئة.
وبينت أن الصن باتت املستهلك األكبر للفحم 
عامليا أو إقليميا إذ تضاعفت حصتها في االستهالك 
العاملي من الفحم من 4ر22 في املئة ع��ام 2000 
إلى نصف هذا االستهالك عام 2016 في حن تأتي 
الهند في املرتبة الثانية عامليا إذ ارتفعت حصتها في 
إجمالي استهالك العالم من الفحم من 7ر7 في املئة 

إلى 8ر16 في املئة.
وحول استهالك النفط في الدول اآلسيوية النامية 
اشارت )أوابك( الى ارتفاع استهالكها مبعدل 9ر4 
في املئة إذ ارتفع من 4ر10 مليون برميل يوميا عام 
2000 إلى 5ر22 مليون برميل عام 2016 وازدادت 
حصة هذه ال��دول من إجمالي استهالك العالم من 

6ر13 في املئة إلى 8ر23 في املئة.
وأف��ادت )أواب��ك( بأن حصة الصن من إجمالي 
استهالك العالم من النفط ارتفعت من برميل واحد 
من أصل 16 برميال عام 2000 إلى برميل واحد من 
أصل ثمانية براميل عام 2016 إذ ارتفع استهالك 
ال��ص��ن مب��ع��دل 2ر6 ف��ي امل��ئ��ة سنويا ليتضاعف 
من9ر4 مليون برميل يوميا إلى 8ر12 مليون برميل 
يوميا. وأش��ارت إلى أن استهالك النفط في الهند 
ارتفع مبعدل 4ر4 في املئة سنويا حيث تضاعف من 
6ر2 مليون برميل يوميا عام 2000 إلى 5ر4 مليون 
برميل يوميا عام 2016 فيما ارتفعت حصتها من 
إجمالي استهالك العالم من النفط من 9ر2 في املئة 

إلى 6ر4 في املئة.

خالل احلفل السنوي السادس لتوزيع جوائز »انترناشونال فاينانس« في دبي

»زين« حتصد جائزة »أفضل شركة 
2018 اتصاالت« في الكويت للعام 

منحت مجّلة “انترناشونال 
 International ”فاينانس
Finance- املؤسسة املُتخصصة 
في إط��الق التصنيفات السنوية 
في مجاالت االقتصاد واألعمال - 
شركة زين الكويت جائزة “أفضل 
شركة ات��ص��االت للعام 2018 “ 
ف��ي الكويت، وذل��ك خ��الل حفلها 
السنوي السادس لتوزيع جوائز 
التمّيز واإلجن��از الذي استضافته 
م��دي��ن��ة دب���ي ف���ي ف��ن��دق جميرا 

اإلمارات. 
وذك�����رت ال��ش��رك��ة ف���ي ب��ي��ان 
صحافي أن مجّلة “انترناشونال 
فاينانس” منحتها اجلائزة ُمّثلًة 
بالرئيس التنفيذي للعالقات 
واالتصاالت في زين الكويت وليد 
اخلشتي، وذلك تقديراً ملبادراتها 
في حتسن بيئة األعمال، وسعيها 
املستمر في تعزيز حزمة خدماتها 
وحلولها املُ��ب��ت��ك��رة وعروضها 
التنافسية خلدمة قاعدة عمالئها 
التي ُتعتبر األكبر في الكويت، 
والتي أح��رزت فيها تقّدماً كبيراً 

على مستوى التحول الرقمي.
وأوضحت زين أن هذا التتويج 
امل��ت��م��ّي��ز م���ن م��ؤس��س��ة ع��ري��ق��ة 
مبكانة “انترناشونال فاينانس” 
وللسنة الثانية على التوالي 
ُي��ب��رز ري��ادت��ه��ا ف��ي جميع أوج��ه 
عملياتها التشغيلية والتجارية، 
سواًء من ناحية اإلبداع في تقدمي 
حلول االتصاالت املُتنقلة، أو من 
ناحية قاعدة الُعمالء واإلي��رادات 
واحل��ّص��ة السوقية، حيث تقوم 
جوائز “انترناشونال فاينانس” 
ل��ل��ت��م��ّي��ز واإلجن������از خ����الل ه��ذا 
احلدث السنوي بتكرمي إجنازات 
املؤسسات ال��ب��ارزة ف��ي مجاالت 
االقتصاد وامل��ال واألعمال، فضالً 
عن الشركات التي قّدمت إسهامات 
فائقة األهمية في سبيل دعم بيئة 
األع���م���ال ع��ل��ى م��س��ت��وى أس���واق 

املنطقة. 
وث��ّم��ن��ت زي���ن اه��ت��م��ام مجلّة 
“انترناشونال فاينانس” بالدور 
ال����ذي تلعبه ش��رك��ات ال��ق��ط��اع 
اخل����اص ف���ي ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��اد 
الوطني، وتقديرها ل��إجن��ازات 
التي حُترزها املؤسسات الكويتية 

على وجه اخلصوص، مبينًة أنها 
تعتبر هذا التكرمي مبثابة اعتراف 
من مؤسسة ُمتخصصة في قطاع 
اإلعالم واالقتصاد واألعمال بتفّوق 
ومت��ّي��ز عملياتها على املستوى 

التشغيلي والتجاري. 
وت��ف��خ��ر ال��ش��رك��ة ب��ال��رص��ي��د 
الزاخر من اجلوائز التقديرية التي 
حصلت عليها باعتبارها واحدة من 
العالمات التجارية األكثر انتشارا 
ف��ي املنطقة، حيث حصدت زين 
ج��ائ��زة “أفضل عالمة جتارية” 
في قطاع االت��ص��االت في أس��واق 
ال��ش��رق األوس����ط خ���الل م��راس��م 
حفل توزيع جوائز تليكوم وورلد 
للعام 2018 الذي استضافته دبي 
م��ؤّخ��راً، وه��و التتويج اخلامس 
على التوالي لعالمتها التجارية 
في هذا احلدث اإلقليمي، باإلضافة 
إلى حصولها على املركز األول في 
مؤّشر مؤسسة “ سيرفس هيرو 
“ على مستوى قطاع االتصاالت 
املتنقلة للمرة السادسة، وذلك عن 
فئتّي “أفضل مشّغل اتصاالت” 
و”أفضل م��زّود خدمات إنترنت” 

في الكويت.
وح��ص��دت زي��ن أي��ض��اً م��ؤخ��راً 
أربع جوائز ضمن جائزة اإلبداع 
اإلع��الن��ي للعام 2018 – السنة 
السادسة، وذلك عن كل من الفئة 
اخلاصة وفئة احلمالت الوطنية 
وج��ائ��زة اإلب���داع ف��ي املسؤولية 
االجتماعية وجائزة فئة اإلب��داع 

في العالقات العامة. 
وأشارت الشركة إلى أنها ُتدرك 
أه��م��ي��ة دور م��ؤس��س��ات القطاع 
اخلاص في دعم مجاالت االستدامة 
االجتماعية واالقتصادية، وانطالقاً 
من التزامها املتنامي نحو املمارسة 
السليمة ملسؤوليتها االجتماعية، 
فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية 
في كافة نشاطاتها، وهذا ما دفعها 
إلى أن تتبنى القضايا األكثر تأثيراً 

في نسيج املجتمع.
وأك���دت الشركة أن حصولها 
على ه��ذه اجل��ائ��زة امل��رم��وق��ة من 
مجّلة “ انترناشونال فاينانس 
“ ي��ع��ك��س م���دى ح��رص��ه��ا على 
حتقيق أعلى معدالت رضا العمالء 
بالشكل الذي يعزز من ريادتها في 
السوق الكويتي، وخاصًة أنه قد 
مت اختيارها على أساس ما ُتقدمه 
من جودة اخلدمات وما تتمتع به 
من ال��ري��ادة واالمتياز في خدمة 
العمالء، وبناًء على ثقة عمالئها 

بجودة خدماتها.
اجلدير بالذكر أن زين تسعى 
إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود 
اتصاالت رقمي وسط املتغيرات 
وال��ت��ح��والت التكنولوجية في 
األس����واق، وذل���ك بتزويد أح��دث 
احللول واخل��دم��ات لتسريع منو 
بيئة األعمال، وحتى حتقق أهدافها 
االستراتيجية، تعمل الشركة 
على الرصد الدقيق الحتياجات 

عمالئها.

وليد اخلشتي يتسلّم اجلائزة خالل احلفل في دبي

»باركليز«: األسهم ستتفوق
على السندات مع توقعات 

باستمرار منو االقتصاد العاملي
أعلن بنك “باركليز” عن نتائج تقرير “كومباس” للربع األول من 
عام 2019، وال��ذي يتناول التوصيات االستثمارية لفئات األصول 
الرئيسة على مستوى العالم. ويوضح التقرير أن إدارة املخاطر بشكل 
دقيق ميكن أن يس�اعد في حتقيق استقرار مصالح املستثم�رين خاصة 

بعد االضطراب الذي شه��دته األسواق املالية في عام 2018.
وكشفت النسخة األخيرة من التقرير أن الطريقة األمثل للمستثمرين 
لتحقيق نتائج مجزية تكون عبر تركيز محافظهم االستثمارية جتاه 
أسهم األس��واق املتقدمة والناشئة، مع األخذ بعن االعتبار ضرورة 
التحوط من خالل تنويع مركز احملفظة االستثمارية على املدى الطويل.

واستعرض التقرير الصادر من بنك “باركليز” أحدث التوقعات 
بشأن تخصيص األصول االستراتيجية على املدى الطويل، مع تسليط 
الضوء على التعديالت التكتيكية قصيرة األجل التي حتدد الفرص 
االستثمارية الناجتة من التوقعات الدورية على امل��دى القصير من 
مختلف فئات األصول واألسواق حول العالم.. وفي إطار تعليقه على 
التقرير، قال بيورن هولدربيك، رئيس قسم املشورة االستثمارية لدى 
بنك “باركليز” اخلاص في منطقة الشرق األوس��ط وشمال إفريقيا: 
“يسلط تقرير كومباس األول لعام 2019 الضوء على أبرز املوضوعات 

املهيمنة على احملافظ االستثمارية هذا العام.

ق��ام��ت Ooredoo الكويت 
ب��رع��اي��ة س��ب��اق غ���رب اخلليج 
للجري كراعي بالتيني، وال��ذي 
انطلق ي��وم السبت امل��اض��ي من 
املركز العلمي. يعتبر سباق غرب 
اخلليج للجري من أهم السباقات 
في الكويت ويهدف ال��ى  حتدي 
املشاركن ورف��ع مستوى الوعي 
بالصحة واللياقة البدنية وإنشاء 
ثقافة ري��اض��ي��ة ج��دي��دة مبنية 
ع��ل��ى األخ��الق��ي��ات واالن��ض��ب��اط 
وال���روح الرياضية. وم��ن خالل 
احلفل اخلتامي للسباق، لقد مت 
ت��ك��رمي الفائزين بجوائز قيمة  
بناء على ترتيبهم في السباق. 
إنطلقت الفعاليات م��ن املركز 
العلمي، مبشاركة أكثر من 2000 
متسابق من مختلف اجلنسيات. 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��اض��ي��ة كانت 
مستهدفة فئة صغار السن من 
دون 16 س��ن��ة وف��ئ��ة ال��رج��ال 
وال��ن��س��اء األك��ب��ر م��ن 16 سنة 

وسباق 10 كيلومتر.
وت���ع���ل���ي���ق���اً ع���ل���ى رع���اي���ة 

Ooredoo ل���س���ب���اق غ���رب 
اخلليج للجري ، أك��د مدير أول 
إدارة االت��ص��ال امل��ؤس��س��ي لدى 

Ooredoo الكويت مجبل األيوب 
أن هذه الرعاية تأتي لتؤكد توافق 
ال��رؤى بن اجلهتن، حيث ميثل 

متكن الشباب لتحقيق تطلعاتهم 
أحد الركائز األساسية في سياسة 
الشركة للمسؤولية االجتماعية. 

كما أكد األيوب على التزام الشركة 
حتديداً بدعم الرياضين الشباب، 
وأضاف قائالً: “شراكتنا في هذا 
احل��دث املميز نابعة من إمياننا 
العميق بأهمية تشجيع الشباب 
ع��ل��ى اس��ت��ث��م��ار وق��ت��ه��م لتنمية 
مهاراتهم واهتماماتهم، ويسعدنا 
أن نتفاعل معهم م��ن خ��الل هذه 
املسابقة الرياضية املميزة واملهمة 
والتي جتعلنا نقدم الدعم الكامل 
للشباب ومشاريعهم وهواياتهم 

املختلفة.” 
 Ooredoo يجدر ذكر سجل
احل���اف���ل ب��راع��ي��ة ال��ع��دي��د من 
 Flying الفعاليات الرياضية مثل
Start Triathlon باإلضافة 
ال��ى دع��م نخبة م��ن الرياضين 
 ،Ooredoo الكويتين كسفراء
م���ن ض��م��ن��ه��م جن���ال اجل���ري���وي 
وع��ب��دال��ع��زي��ز ال���راش���د ورك���ان 
احلساوي  الذين حققوا العديد من 
النجاحات ليس فقط على مستوى 
الكويت واملنطقة بل على مستوى 

العالم.

متاشيًا مع استراتيجية الشركة في متكني الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة

 »Ooredoo« الراعي البالتيني لسباق غرب اخلليج للجري

األيوب يكرم أحد الفائزين


