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ـــارة وصناعة  استقبلت غــرفــة جت
الــكــويــت أمــس االثــنــن بــرئــاســة عماد 
عبدالله الزيد – مساعد املدير العام، 
وفداً جتارياً من إحتاد الغرف التجارية 
الصناعية الزراعية الفلسطينية برئاسة 
ــره – أمــن عام  ــواب جــمــال عطاالله ج
اإلحتــاد ومحمد زياد نسيبة – الرئيس 
التنفيذي ملركز التجارة الفلسطيني )بال 

تريد( والوفد املرافق لهما.
في بداية اللقاء، رحب الزيد بالضيوف 
الــكــرام، وأعــرب عن سعادته بعقد هذا 
اللقاء الذي يعد فرصة ممتازة للقطاع 
اخلاص الكويتي للتعرف على الفرص 
اإلستثمارية املتاحة في فلسطن، وعمل 
شراكات جتارية مع القطاع اخلاص في 
فلسطن لفتح آفاقاً اقتصادية جديدة 
بن البلدين الصديقن، كما أكد الزيد أن  
الغرفة مستعدة لتسخير كافة إمكاناتها 
ــي سبيل حتقيق األهـــداف  املــتــاحــة ف
االقتصادية املشتركة وأدخال املنتجات 
ــوق الكويتي  ــس الفلسطينية إلـــى ال

واألسواق املجاورة.
ومــن جانبه، شكر جــوابــره الغرفة 
على تعاونها املستمر في عقد مثل هذه 
الفعاليات االقتصادية التي تهدف إلى 

ــرص الــشــراكــة االستثمارية  ــرض ف ع
بن القطاعن اخلاص في دولة الكويت 
وفلسطن مشيداً بدعم الغرفة الكبير 
في تنظيم معرض الصناعات الوطنية 

الفلسطينية األول عــام 2014 وتــاله 
الثاني عــام 2015، وأضـــاف أن حجم 
التبادل التجاري بن البلدين قد تضاعف 
ــرات وأشـــار إلــى أن هــذا اللقاء مت  3 م

تخصيصه لعرض قطاعات متنوعة 
من أهمها: اللحوم – صناعة األدويــة 
– الزراعة – الصناعات املعدنية وزيت 

الزيتون.

قال وزير النفط الكويتي خالد 
الفاضل أمس االثنن إن مستوى 
أســعــار النفط احلــالــي بــن 50 
و70 دوالرا للبرميل مقبول، 
مضيفا أن الطلب على النفط 

يواصل النمو ، وفقا لرويترز .
ـــــــــاف الـــــوزيـــــر فــي  وأض
تــصــريــحــات للصحفين على 
هامش مؤمتر ومعرض الكويت 
للنفط والغاز أن مستوى أسعار 
النفط يتراوح منذ فترة بن 55 
و65 و70 دوالرا للبرميل وأن 
هذا املستوى ”ُيعتبر... مقبوال 
وإن كّنا نطمح ألن يكون هناك 

استقرار أكبر في األسعار“.
وقال الفاضل إن هبوط أسعار 
ــل مــن الـــالزم سيعود  النفط أق
بالضرر على الــدول املستهلكة 
مضيفا ”في حـــال انخفضت 
ــار ألقــل مــن الــــالزم، لن  ــع األس

تــكــون هــنــاك اســتــثــمــارات في 
املجال النفطي“.

وقــــال الـــوزيـــر ”نحن اآلن 
بصدد إعـــادة النظر فــي بعض 
ــور املتعلقة باستراتيجية  األم

إنتاج النفط والــغــاز. ماشين 
ـــي ســيــاســة  )مـــســـتـــمـــرون( ف
االقتراض )للمشاريع النفطية( 
وهناك بعض األمور التي التزال 
محل نقاش وعندما تكون منتهية 

وخالصة سيتم اإلعالن عنها“.
وقــال إن من السابق ألوانــه 
بحث احتمال ارتفاع مخزونات 
النفط في 2020، مضيفا أن أي 
أحــاديــث عــن خفض أعــمــق من 
جانب منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوبــك( وحلفائها ”لم 

تتأكد بعد“.
ـــال ”ارتفاع مــخــزونــات  وق
النفط )في 2020( ليس شيئا 
يجب علينا احلــديــث عنه اآلن 
ــه ال يــزال محض افــتــراض.  ألن
”حتى اآلن... نفكر فقط بشأن 
كيفية اجتياز )مسألة( ارتفاع 

املخزونات حال حدوثها“.

»الغرفة«: مستعدون إلدخال املنتجات الفلسطينية 
إلى السوق الكويتي واألسواق املجاورة

جانب من االجتماع

قال إن هبوط األسعار أقل من الالزم يضر الدول املستهلكة

50 و70  الفاضل: سعر النفط بني 
دوالرا للبرميل مقبول

خالد الفاضل

ــت 12events عن  ــن ــل اع
تنظيمها ملؤمتر ومعرض الكويت 
للتكنولوجيا املالية  في فندق 
“ فورسيزنز” قاعة املرقاب، 
الكويت 22 اكتوبر املقبل والذي 
سيجمع حتت مظّلته مجموعة 
حصرية من الشركات الرائدة 
والهيئات التنظيمية ورجــال 
األعمال واألكادميين من جميع 
أنحاء العالم، الذين سيناقشون 
مواضيع مختلفة وهامة  مثل: 
آلــيــات الــدفــع، وأنظمة البلوك 
ــاء االصطناعي،  ــذك تــشــن، وال
ــــي، والــبــيــانــات  والــتــعــلــم اآلل
الضخمة، والتطبيقات املصرفية 

وغيرها.
وقــال مدير اخلدمات املهنية 
وإدارة احملــتــوى فــي شركة 
كونيكا مينولتا فــي الــشــرق 
األوســــط الـــراعـــي البالتيني 
بجانب  رعــايــة مجموعة املال 
للتجهيزات املكتبية  للمؤمتر  
“الري ليو” ان املؤمتر سيتيح  
ــقــدمي الــتــقــنــيــات  ــت ــة ل ــرص ــف ال
املبتكرة وحلولها العاملية في هذا 
املجال، لقد حان الوقت إلعادة 
التفكير في كل ما هو ممكن”، 
مؤكدا “إّن حلول األعمال التي 
تقّدمها “كونيكا مينولتا” تعمل 
على حتسن الــكــفــاءة وزيـــادة 

اإلنتاجية.
ـــح “ ليو” ان أهمية  واوض
إدارة األعمال التجارية بأساليب 
تكنولوجية حديثة، في عهد بات 
فيه التحول الرقمي ضرورياً 
لكافة الشركات التي ترغب في 
املشاركة في االقتصاد الرقمي، 
ورمبا يكون ذلك أمراً صعباً إذا 
لم تتوّفر األدوات الالزمة التي 
تساعد على خــوض التحّول 

وتسهم فيه”، مؤكدا ان األنظمة 
اآللــيــة ترفع مستوى اإلنــتــاج، 
عــن طــريــق احلـــّد مــن األخــطــاء 
البشرية احملتملة، فضاًل عن 
أن دمــج أنظمة العمل املؤمتتة 
مع عمليات الطباعة سيسمح 
للشركات بتحقيق أقصى قدٍر 

ممكن من الكفاءة. 
وفي نفس السياق قال مدير 
شركة “إنفيستيرا” منّصة إدارة 
االستثمارات الرائدة واملشاركة 
فــي املــؤمتــر ، محمود سليمان  
إّن دور تكنولوجيا املالية في 
تعزيز خدمات إدارة الثروات 
يجعلها بديالً جذاًبا للمتعاملن. 
فتتمّكن املنّصة من خدمة املزيد 
من األفــراد والشركات اخلاصة 
والشركات العائلية واملصارف 
االستثمارية وتساعدهم على 
البقاء في الــصــدارة عبر اتخاذ 
قرارات استثمارية مثالية وفي 
الوقت املناسب. من الضروري 
إذاً الــيــوم أّن تــدمــج املــصــارف 
تكنولوجيا املالية في خدماتها 
ــل توفير جتــربــة سهلة  مــن أج
ومــريــحــة لــعــمــالئــهــا تــتــســّم 

بالكفاءة عبر تكلفة أقّل.
واضـــــــاف ان  مــشــاركــة 
“إنفيستيرا”  في املؤمتر تهدف 
إلــى تسليط الــضــوء على دور 
FinTech   التكنولوجيا املالية
في رقمنة اإلدارة املالية بهدف 
تسريع األعــمــال إذ ُيعنى هذا 
املعرض بتطورات واجتاهات 
تكنولوجيا املالية وكافة أمور 
البلوك تشن إضافًة إلى ترّقب 
ومناقشة مستقبل إدارة األصول 

والعمالت املشّفرة. 
وقــال سليمان اننا  نــدرك أن 
املتعاملن يحتاجون إلــى حل 
متكامل إلدارة االســتــثــمــارات 
ــا ويــحــّد مــن اخلطر  يــكــون آمــًن
ــّرض  ــع ــت ــــــذي ميـــكـــن أن ي ال
الستثماراتهم. لقد سمح لنا 
فهمنا العميق ملشهد االستثمار 
احمللي في دول مجلس التعاون 
اخلليجي بتصميم منصتنا وفًقا 
الحتياجات املتعاملن، لنضمن 
أن اخلوارزميات املتطورة لدينا 
متّكن عمالئنا من زيادة األرباح 
وتقليل املخاطر -وبذلك اغتنام 

أفضل الفرص االستثمارية. “

»إنفستيرا« و»كونيكا مينولتا« و»املال« راعي بالتيني للمؤمتر

22 أكتوبر املقبل  »فينتك« ينطلق 
في دورته الثالثة

محمود سليمان  الري ليو

أعــلــن مصنـع عبدالوهـاب 
ألعمـال تعبئـة وتغليـف املـواد 
الغذائيـة، احلائز على جائزة 
املركز االول من االمانة العامة 
ملجلس التعاون لــدول اخلليج 
العربية كأحسن مشروع صغير، 
واحلاصل على شهادة اجلودة 
العاملية “االيزو” عــن إطــالق 
عالمته التجارية التي حتمل 
ــم “الكازي”، والــتــي تضم  اس
حتتها مجموعة مــن املنتجات 
الغذائية الكويتية التي القت 

استحسان العمالء.
و قال رئيس مجلس االدارة 
ومؤسس املصنع خالد البديني، 
أن مصنع “عبدالوهاب” يسعى 
ــى تطوير وتــقــدمي منتجات  إل
محلية قيمة تلبي إحتياجات 
العمالء، وذلــك من خالل إنتاج 
مــنــتــجــات ذات جــــودة عالية 
باستخدام أفضل مواد التعبئة 
والتغليف الصحية، مستفيداً في 
ذلــك من التكنولوجيا احلديثة 
املستخدمة في مجال التعبئة 
والتغليف، لتقدمي منتجات 
غذائية صحية تلبي إحتياجات 
وأذواق مختلف شرائح املجتمع 

الكويتي.
ــــاف أن املــصــنــع جنح  واض
في تسويق منتجاته من خالل 

شريحة كبيرة من منافذ البيع، 
بــدءاً من اجلمعيات التعاونية، 
واالســــواق املــركــزيــة الكبرى، 
فضالً عن جناحه في تصدير هذه 
املنتجات خالل السنة االولى من 
ـــواق السعودية  ــى أس عمله إل
وقطر والعراق، كما ويقوم في 
الوقت نفسه بالتنسيق مع عدة 
مصانع متخصصة بصناعة 
مواد التعبئة والتغليف في كل 
ــي ومــصــر، وذلــك بهدف  مــن دب
توفير كميات خاصة ونوعية 
ألصــحــاب املشاريع الصغيرة 

لبدء مشاريعهم.
وأكد البديني أن هذه اخلطوة 
ليست ســوى البداية، فطموح 

مصنع عــبــدالــوهــاب لــيــس له 
حــدود، مشيراً إلــى أنــه يسعى 
ــة منتجات  ــاف حــالــيــاً إلـــى إض
أخــرى جديدة من بينها ) زيت 
الــزيــتــون بــأنــواعــه املختلفة، 
املكسرات، القهوة الباردة بكافة 
ـــه يخطط  ــا(، كــمــا وأن ــه ــواع أن
حالياً لــزيــادة قنواته البيعية 
والتسويقية ملنتجات الشركة 
من )االجبان والقشطة، الزيتون 
واملــعــبــوج، الــقــهــوة بأنواعها 
املختلفة، الــبــهــارات، التمرية 
والــشــوكــوالتــة(.  ليغطي كافة 
االســــواق الــتــعــاونــيــة، فضالً 
عــن تقدمي خدماته ومنتجاته 

للوزارات والهيئات احلكومية.
وأعــرب البديني عن أمله في 
أن حتظى منتجات “الكازي” 
بدعم مسئولي املشتريات في 
الــوزارات والهيئات احلكومية، 
وكــذلــك فــي شــركــات الــقــطــاع 
اخلاص، انطالقاً من مبدأ تشجيع 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
من جهة، ودعــم املنتج الوطني 
من اجلهة األخــرى، خاصة وأن 
هذه املنتجات قد حققت إنتشاراً 
واسعاً في السوق احمللي خالل 
فترة قصيرة، بسبب جودتها 
الغذائية وأسعارها التنافسية 
وقبولها لدى املستهلكن عموماً.  

»مصنع عبدالوهاب« دشن 
عالمته التجارية »الكازي«

خالد البديني

»التجارة«: إلزام محالت 
الذهب باإلعالن عن أسعارها 

املنشورة باملوقع اإللكتروني
 أصــدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أمس 
االثنن، التعميم رقم 3 لسنة 2019 للمحالت والشركات 

العاملة في مجال جتارة املعادن الثمينة.
وألزمت الــوزارة احملالت في اإلعالن عن أسعار املعادن 
الثمينة املــنــشــورة فــي موقع الــــوزارة اإللكتروني عبر 

الشاشات الصغيرة أو الكبيرة، وفق بيان.
ونوهت الـــوزارة بجميع احملــالت والشركات االلتزام 
بالتعميم، مــؤكــدة أنها لــن تــتــوان عــن اتــخــاذ اإلجـــراءات 

القانونية بحق املخالفن.
وذكــرت أن هذا اإلجــراء يهدف حلفظ حقوق املستهلكن 

والبائعن ومنع أي عملية غش أو تالعب باألسعار.
وكان وزير التجارة والصناعة الكويتي أصدر في يوليو 
السابق، قــراراً وزاريــاً ُيلزم جتار املعادن الثمينة بإعالن 

أسعار مصنعية املشغوالت في محالتهم.

5 فائزين »اخلليج«: 
في سحب الدانة األسبوعي 

أجرى بنك اخلليج سحب الدانة األسبوعي بتاريخ 13 
أكتوبر، وأعلن من خالله عن أسماء الفائزين اخلمسة خالل 
الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر 2019 بجوائز نقدية قيمة كل 

منها 1000 دينار كويتي أسبوعياً.
وفيما يلي أسماء الفائزين اخلمسة لهذا األسبوع:  طالل 
زيد محمد الطوارى وجابر أحمد جعفر سناسيري وعلي 
عادل محمد املتروك  ونيفن محمد صادق وثامر عبداللطيف 

أحمد احلشاش
هــذا، ويجري بنك اخلليج سحب الدانة األخير في 16 
يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة 
لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار 

كويتي.
ويشجع بنك اخلليج عمالء الــدانــة على زيــادة فرص 
فوزهم عن طريق زيادة املبالغ التي يتم إيداعها في احلساب، 
باستخدام خدمة الدفع اإللكتروني اجلديدة املتاحة عبر 

موقع البنك اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

راماتشاندران: »اجلزيرة« 
ستقرر بشأن طلبيات طائرات 
2020 جديدة بحلول أوائل 

قال الرئيس التنفيذي 
لشركة طيران اجلزيرة 
روهيت راماتشاندران 
ــا  ــه ـــــس االثــــنــــن إن أم
ــــرارا بشأن  ستتخذ ق
طلبية جــديــدة لشراء 
ما بن 22 و25 طائرة 
نحيفة الــبــدن بحلول 
ـــل 2020، مضيفا  أوائ
أنها ستكون إما من طراز 
إيرباص إيه320نيو أو 

بوينج 737ماكس.
ــــــاف روهــيــت  وأض

راماتشاندران خــالل مؤمتر في دبــي إن الشركة املدرجة 
املتخصصة في الطيران منخفض التكلفة جتري محادثات 
من أجل الصفقة مع إيرباص وبوينج وشركات تأجير. وقال 
إنه يتوقع تسلم الطائرات اعتبارا من 2022 وإن لديه ثقة في 

قدرة بوينج على حل مشكالت الطراز 737ماكس.

وافـــق مجلس إدارة شركة 
يونيكاب لالستثمار والتمويل 
ـــرض بن  عــلــى تــوقــيــع عــقــد ق
الشركة وأحد البنوك الكويتية 

مببلغ 20 مليون دينار.
وكــانــت الشركة أعلنت في 
منتصف سبتمبر املــاضــي، عن 
حصولها على موافقة من أحد 
البنوك الكويتية على تسهيالت 
ائتمانية بحد أقصى يصل إلى 

20 مليون دينار.

وقـــالـــت “يونيكاب” في 
بيان للبورصة الكويتية أمس  
االثـــنـــن، إن مــجــلــس اإلدارة 
وافــق في اجتماعه الــذي انعقد 
ــد، على توقيع  عصر أمــس األح
عقد التسوية املُقترح مع أحد 

العمالء.
كــمــا وافـــق مجلس اإلدارة 
على توقيع اتفاقية املشاركة 
ــدى الشركات  العقارية مع إح

الكويتية.

ووافــــــــق مـــجـــلـــس إدارة 
“يونيكاب” على حتديد موعد 
ــاد عــمــومــيــة الــشــركــة؛  ــق ــع الن
النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

بدالً من املجلس املنتهية واليته.
كانت أرباح الشركة تراجعت 
97.3 باملائة في الربع الثاني 
من العام اجلاري، لتصل إلى 77 
ــاح بنحو  ألــف دينار مقابل أرب
2.8 مليون دينار للفترة املماثلة 

من عام 2018.

»يونيكاب« توقع عقد قرض
مع بنك محلي بـ20 مليون دينار

اجتماع سابق للشركة

روهيت راماتشاندران

ــن عــن ُمشاركتها  أعلنت زي
ــي معرض  ولــلــمــرة الــثــانــيــة ف
ومؤمتر الكويت للنفط والغاز 
KOGS بـــدورتـــه الــرابــعــة، 
والذي ُتنّظمه جمعية مهندسي 
 Informa الــبــتــرول وشــركــة
Markets بــدعــم رســمــي من 
كل من وزارة النفط ومؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها، 
وذلـــك فــي مــركــز الشيخ جابر 
األحمد الثقافي وأرض املعارض 
ــي الفترة  الــدولــيــة مبــشــرف ف
مــن 13 – 16 أكتوبر اجلــاري 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الــــوزراء الشيخ جــابــر مبارك 

احلمد الصباح.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أن حفل االفتتاح شهد 
ــادات  ــي ــد مــن ق ــدي ــع ــور ال ــض ح
الدولة واملسؤولن البارزين، 
في مقدمتهم سمو رئيس مجلس 
الــــوزراء الشيخ جــابــر مبارك 
احلمد الصباح، ومعالي وزير 
النفط ووزيــر الكهرباء واملــاء 
د. خالد الفاضل، ونائب رئيس 
ــس  ــي ــرئ مــجــلــس اإلدارة وال
التنفيذي ملــؤســســة الــبــتــرول 
الكويتية هاشم هاشم، والرئيس 
التنفيذي لشركة زيــن الكويت 
ـــروضـــان، والــرئــيــس  ـــان ال إمي
التنفيذي لــأعــمــال واحلــلــول 
في زين الكويت حمد املــرزوق، 
باإلضافة ملجموعة من القيادات 
واخلـــبـــراء واملـُـتــخــصــصــن في 

قطاعات النفط والغاز والطاقة 
ــن اإلقــلــيــمــي  ــوي ــت ــس ــى امل ــل ع
والـــعـــاملـــي.   وبــيــنــت زيـــن أن 
تواجدها في فعاليات هذا املؤمتر 
للمرة الثانية يؤّكد حرصها على 
املُشاركة الفّعالة في مختلف 
األنشطة احمللية واإلقليمية التي 
تصب في مصلحة الشأن احمللّي 
واملُساهمة في تنمية االقتصاد 
الوطني، وخاصًة كونها إحدى 
أكبر الشركات الوطنية الرائدة 

في القطاع اخلاص الكويتي.
ــة أنــهــا  ــرك ــش ـــت ال ـــاف وأض
انتهزت فرصة تواجدها في 
هــذه الفعالية لتغطية كافة 
ــرض باإلنترنت  ــع ــق امل ــراف م

عالي السرعة على مــدار فترة 
ــي اخلــدمــة التي  تنظيمه، وه
يستفيد منها أكثر من 6000 
زائــر وأكثر من 180 ُمشارك 
من أكثر من 30 دولــة ُمختلفة 
وعلى مدار أربعة أيام، خاصًة 
وأن عمليات نــقــل البيانات 
واستخدامات شبكة االنترنت 
املختلفة التي سيكون رّواد 
املعرض بحاجة إليها تعتمد 
على خدمة االتــصــاالت فائقة 
السرعة، وارتأت زين أن ُتقّدمها 
مجاناً وبكفاءة عالية على مدار 
فترة تنظيم املــعــرض كونها 
املزّود الرائد للخدمات الرقمية 

في الدولة.

KOGS للمرة الثانية خالل ُمشاركتها في  

»زين« تستعرض أحدث حلولها 
امُلبتكرة خلدمات قطاع النفط والغاز

الفاضل متوسطاً الروضان واملرزوق واخلشتي في جناح زين 

Ooredoo الكويت تعلن حصولها
ISO على أحدث اعتماد9001:2015   

قالت Ooredoo  الكويت أنها تفخر 
 ISO ــادة ــه بحصولها عــلــى أحـــدث ش
9001:2015  والــتــي جنحت بتجديد 
اإلعتماد وتنفيذ أحــدث معايير اجلــودة 
العاملية، وقد أجريت املراجعة مبعايير 
دولية من قبل بيورو فيريتاس الكويت. مت 
حتقيق هذا اإلجناز في 18 سبتمبر 2019 

حيث قام املدققون بزيارة ميدانية للشركة 
للتحقق من إجراءات العمل في كافة أقسام 
الشركة ومطابقتها مع متطلبات املعايير 
  Ooredoo الدولية. بجدر الذكر بــأن
الكويت كانت أول شركة اتصاالت متنقلة 
في الكويت تنجح باستكمال وتنفيذ أحدث 

معايير اجلودة العاملية في عام 2016. 

وحرصاً من إدارة الشركة على جودة 
سير العمل في مختلف قطاعات الشركة، 
استطاعت الــشــركــة فــي كــافــة أقسامها 
تطبيق هذه املعايير بنجاح بفضل االلتزام 
 ،Ooredoo املهني من قبل إدارة وموظفي
وينعكس هذا اإلجنــاز املهم على سالسة 
سير العمل في مختلف قطاعات الشركة، 

مما يضمن جودة اخلدمات املقدمة لعمالء 
الشركة.

وتعليقاً على ذلــك صــرح أمــن تــازي، 
رئيس قطاع اإلستراتيجية لــدى شركة 
Ooredoo الكويت بالقول “إن هذه 
الشهادة تضاف إلــى اجلــهــود املستمرة 

للحفاظ على املعايير املعترف بها دولياً.


