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ارتفعت قيمة االحتياطي األجنبي الرسمي 
لدولة الكويت خالل أكتوبر 2019 بنسبة 5.23 
باملائة على أس��اس سنوي، بدعم عاملني، وذلك 
وفق اإلحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت 

املركزي، أمس األربعاء.
وسجل االحتياطي األجنبي للكويت في شهر 
أكتوبر السابق 11.801 مليار دينار )38.939 
م��ل��ي��ار دوالر(، م��ق��اب��ل 11.214 م��ل��ي��ار دي��ن��ار 

)37.003 مليار دوالر( بالشهر املناظر من 2018.
وعلى أساس شهري، ارتفع االحتياطي األجنبي 
بنسبة 0.25 باملائة، علماً بأنه كان يبلغ 11.772 
مليار دينار )38.844 مليار دوالر( في سبتمبر 

.2019
وساهم في النمو السنوي الحتياطي الكويت 
األجنبي، صعود مجموع العملة والودائع بنسبة 
5.34 باملائة عند 11.049 مليار دينار، مقابل 

10.489 مليار دينار في أكتوبر 2018، مع منو 
شهري 0.25 باملائة. وأشارت اإلحصائية إلى أن 
وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي سجل 
في أكتوبر السابق 156.3 مليون دينار، بنمو 
38.32 باملائة مقابل 113 مليون دينار بنفس 

الشهر من العام املاضي، مع استقرارها شهرياً.
وأش���ارت اإلحصائية النقدية إل��ى أن القيمة 
الدفترية الحتياطي الذهب واصلت استقرارها عند 
31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب متثل ما 
متتلكه السلطة النقدية “بنك الكويت املركزي”، 

وحتتفظ به كأصول احتياطية.
وعلى اجلانب اآلخ��ر، تراجعت حقوق السحب 
اخلاصة في أكتوبر 2019 بنسبة 2.95 باملائة عند 
563.5 مليون دينار، علماً بأنها كانت تبلغ 580.6 
مليون دينار بالشهر املماثل من العام السابق، مع 

استقرارها شهرياً.

أع��ل��ن��ت ش���رك���ة م��ش��اري��ع 
الكويت )القابضة( ومجموعة 
شركاتها عن رعايتها املاسية 
ل��ق��م��ة ك��وي��ت ج���دي���دة 2019 
والتي ستقام حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ 
صباح اخل��ال��د الصباح يومي 
10 و11 ديسمبر اجل��اري. كما 
سيشارك بنك برقان ومجموعة 
اخلليج للتأمني وشركة القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية 
بدعم القمة املقامة حتت شعار 
“توجيه الكويت نحو مستقبل 

أفضل”.
وح���ول ه���ذه ال��رع��اي��ة، ق��ال 
ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس اإلدارة 

)التنفيذي( فيصل العيار “نحن 
في شركة املشاريع نفخر بدعم 
رؤي��ة كويت جديدة 2035 من 
خالل هذه الرعاية. وتأتي أهمية 
ه��ذه القمة م��ن ض���رورة خلق 
منصة مت��َك��ن جميع األط���راف 
م��ن ت��ب��ادل اخل��ب��رات وإن��ش��اء 
شراكات من شأنها دفع الكويت 
إلى األمام. وسيكون هذا احلدث 
ف��رص��ة لتسليط ال��ض��وء على 
جهود ال��دول��ة والقطاع العام 
وحت��دي��د ال���دور ال��ذي سيلعبه 
ال��ق��ط��اع اخل����اص ف���ي اخل��ط��ة 
التنموية ل��ل��دول��ة، وال��ت��ي من 
خاللها نصنع مستقبالً مشرقاً 

ألجيالنا القادمة”.

 HUAWEI كشفت هواوي النقاب عن
Y9s، أح��دث هواتفها الذكية من الفئة 
األساسية التي تتميز بتصميم معاصر 
وجميل، وخواص مذهلة جتعل منه هاتفاً 
رائ���داً في ه��ذه الفئة بالسوق. وبفضل 
كاميرا الزاوية العريضة جداً بدقة 48 
ميجابكسل الثالثية امل��ع��ززة بالذكاء 
االصطناعي، يقدم الهاتف جتربة تصوير 
فوتوغرافي مذهلة؛ ومت تزويد هاتف 
HUAWEI Y9s بشاشة عرض كاملة 
FullView عالية الوضوح قياس 6.59 
بوصة، وكاميرا أمامية منبثقة  ومدمجة 

لتجربة مشاهدة استثنائية كاملة.
وم���ع م��ظ��ه��ر ي��ض��اه��ي م��واص��ف��ات��ه 
 HUAWEI املذهلة، يستمد الهاتف
Y9s تصميمه م��ن مفهوم “جماليات 
الوقت”. ويتوفر الهاتف في منوذجني: 

 Midnight ’و ‘ ’Breathing Crystal
Black ‘؛ فيمزج HUAWEI Y9s بني 
جمال الطبيعة واإلت��ق��ان املعاصر في 
تصاميم أنيقة ترسي معايير جديدة 
جلماليات ال��ه��وات��ف الذكية م��ن الفئة 

األساسية.
زودت هواوي هاتفها بكاميرا رئيسية 
بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير 
بزاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل، 
وكاميرا العمق Depth Camera بدقة 
2 ميجابكسل. وتوفر خوارزميات الذكاء 
االصطناعي القوية من ه��واوي خواص 
ذكية من بينها إض��اءة صور البورتريه 
 3D Portrait بشكل ثالثي األب��ع��اد
Lighting، وخاصية التعرف على 
املشهد امل��ع��ززة ب��ال��ذك��اء االصطناعي 
- والتي ميكنها التعرف إلى حوالي 22 

سيناريو وأكثر من 500 مشهد، فضالً 
 Handheld Night عن النمط الليلي
mode الذي يتيح تعرضاً طويالً يصل 
حتى 6 ث��وان. وبالنسبة للبيئات ذات 

اإلض��اءة املنخفضة، تتيح ميزة النمط 
الليلي تثبيت ال��ص��ورة للحصول على 

جتربة تصوير ليلية عالية اجلودة.
ومت تزويد HUAWEI Y9s بكاميرا 

أمامية منبثقة تلقائياً لصور السيلفي 
بدقة 16 ميجابكسل تنبثق بسالسة من 
احلافة العليا للهاتف مبجرد تشغيل 
وضعية تصوير السيلفي. وبفضل 
اخل��واص القوية والبرمجيات املعززة 
بالذكاء االصطناعي، فإن لهذه الكاميرا 
األمامية القدرة على التقاط صور بإضاءة 
أفضل ن��ظ��راً خلاصية ص��ور السيلفي 
HDR Backlit Selfie للصورذات 
خلفيات عالية اإلض��اءة، بينما تستطيع 
خاصية التعرف على املشهد املعززة 
ب��ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي إدراك حتى 
8 سيناريوهات وحت��س��ني اإلع���دادات 
امل��ط��ل��وب��ة. ويستطيع املستخدمون 
االستمتاع بتأثيرات تشبه االستديوهات 
االحترافية مع خاصية اإلض��اءة ثالثية 

األبعاد لصور البورتريه.

االحتياطي األجنبي للكويت
يرتفع لـ38.9 مليار دوالر

»كيبكو« تعلن عن رعايتها املاسية  
2019 لقمة كويت جديدة 

فيصل العيار

»أرنست اند يونغ«: الكويت 
لديها خطة طموحة 

لتطوير نظامها الضريبي
قال الشريك في )ارنست اند يونغ - الكويت( الوك شوك 
أمس االربعاء ان الكويت لديها خطة طموحة لتطوير نظامها 
الضريبي اذ بدأت باتخاذ خطوات في عملية التحول الرقمي 

للقطاع الضريبي.
واض����اف ش���وك ال���ذي يشغل اي��ض��ا منصب م��س��ؤول 
اخلدمات االستشارية الضريبية بالقطاع احلكومي والعام 
مبنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في الشركة خالل 
ن��دوة )رقمنة الضرائب واالدارة الضريبية والتخطيط 
الفعال للثورة العائلية( ان وزارة املالية الكويتية طرحت 
ع��ددا من املشروعات التي تدعم عملية التحول الرقمي 

للقطاع الضريبي.
واوضح ان التحول الرقمي للقطاع الضريبي في الكويت 
لم يعد خيارا بل بات من ضمن االولويات التي يجب على 
احلكومة االس��ت��م��رار ف��ي االهتمام بها لتخفيف االعباء 
على امل��وارد النفطية وذلك في اطار خطط االص��الح املالي 

واالقتصادي بالدولة.
من جانبه قال الشريك في )ارنست اند يونغ – الكويت( 
وليد عبدالفضيل خالل الندوة ان عملية الرقمنة تقود نحو 
مم��ارس��ات ضريبية افضل في الكويت إذ ستحقق فائدة 

مزدوجة للدولة واخلاضعني للضريبة على حد سواء.
واوض��ح عبدالفضيل ان الرقمنة ستغطي كل املهام في 
قطاع الضريبة بدءا من تسجيل اخلاضعني للقانون سواء 
كيانات او أف��راد وص��وال ال��ى عمليات املتابعة الدورية 
وحتليل املخاطر وتخطيط ومراجعة احلسابات.واكد 
ان رقمنة قطاع الضريبة تعد حال ناجعا ام��ام معضلة 
كبيرة تعاني منها الكويت وهي نقص الكفاءات الضريبية 
املتخصصة مبينا ان عملية الرقمنة ستدفع نحو تسهيل 

العمل على املسؤولني عن تطبيق الضريبة.

HUAWEI Y9s في الكويت  »هواوي« تطلق هاتف 
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استقبل رئ��ي��س مجلس إدارة شركة 
اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ي��وس��ف 
ع��ب��داحل��م��ي��د اجل��اس��م ، س��ع��ادة سفير 
دول��ة الكويت في اجلمهورية اليونانية 
سعود فيصل ال��دوي��ش، وس��ع��ادة سفير 
اجلمهورية اليونانية في دول��ة الكويت 
كونستانتينوس ب��ي��ب��ري��ج��وس، وذل��ك 
بحضور كاًل من مدير دائ��رة ادارة شبكة 
اخلطوط التشغيلية ش��روق العوضي ، 
ومدير دائرة املبيعات محمد العنزي، حيث 
تناول اللقاء بني الطرفني تعزيز وتقوية 
العالقات بني البلدين وتنميتها فيما يخص 
النقل اجلوي التجاري وقد ابدى السفيران 
الرغبة بتشغيل رحالت منتظمة مباشرة 

إلى اليونان التي من شأنها تنمية العالقات 
الوطيدة تاريخياً بني البلدين<

وقد أكد رئيس مجلس االدارة يوسف 
اجلاسم عزم اخلطوط اجلوية الكويتية 
على تشغيل رحالت منتظمة إلى العاصمة 
اليونانية “أثينا” إعتباراً من شهر يوليو 
ال��ق��ادم وسيتم تفصيل ذل��ك قريباً من 
خالل احلملة التسويقية التي تقوم بها 
الشركة بعد أن اثبتت دراساتها اجلدوى 
االقتصادية من ذلك التشغيل وبعد توقف 

دام لفترة طويلة.
هذا وتطلع الطرفان إلى حتقيق نتائج 
طيبة على الصعيد االقتصادي من خالل 
تشغيل خط النقل اجل��وي بني الكويت 

واليونان. 
واختتم اجلاسم تصريحه قائالً: “اننا 
نتطلع إلى حتقيق نتائج طيبة من التوسع 
املنتظر ل��ع��دد م��ن ال��وج��ه��ات وب��األخ��ص 
إل��ى العاصمة اليونانية )أثينا( مؤكداً 
على أهمية ال��دور ال��ذي تلعبه اخلطوط 
اجل��وي��ة الكويتية ف��ي ت��دع��ي��م وتنمية 
العالقات الثنائية بني كل من دولة الكويت 
وجمهورية اليونان من خ��الل ما تتيحه 
االتفاقية الثنائية للنقل اجلوي بني البلدين 
من فرص لرفد حركة النقل سواء للركاب 
أو الشحن، كما أكد على حرص اخلطوط 
اجلوية الكويتية على تطوير خدماتها 

املقدمة للعمالء في شتى املجاالت.

اجلاسم: نتطلع إلى حتقيق نتائج طيبة من التوسع املنتظر لعدد من الوجهات

2020 »الكويتية« تسّير رحالتها إلى »أثينا« في يوليو 

الدويش وبيبريجوس  العوضي والعنزي اجلاسم متوسطاً 

T4 .. وحتتفل بـ »اليوم الوطني اإلماراتي« في مبنى الركاب  
ق���ام���ت ش���رك���ة اخل��ط��وط 
اجل��وي��ة الكويتية باستقبال 
امل��س��اف��ري��ن على م��ن رح��الت 
ال��ش��رك��ة ال��ق��ادم��ة م��ن دول��ة 
االم���ارات العربية املتحدة في 
 )T4( 4 مبنى ال��رك��اب رق���م
بالورود احتفاًء مبناسبة ذكرى 
مرور 48 عاماً ل�”اليوم الوطني 
االماراتي” ل��دول��ة االم���ارات 
العربية املتحدة الشقيقة وذلك 
مب��ش��ارك��ة ع����دداً م��ن موظفي 

الشركة للركاب القادمني.
وبهذه املناسبة، ق��ال مدير 
دائرة العالقات العامة واإلعالم 
فايز ال��ع��ن��زي: “حرصاً منها 
على مشاركة الشعب االماراتي 
ال��ش��ق��ي��ق اح��ت��ف��ل��ت اخل��ط��وط 
اجل��وي��ة الكويتية مبناسبة 
عزيزة على قلوبنا جميعاً وهي 
الذكرى 48 ل�”اليوم الوطني 
االماراتي” ل��دول��ة االم���ارات 
العربية املتحدة الشقيقة، حيث 
أن اخلطوط اجلوية الكويتية 
ي��س��ع��ده��ا دائ���م���اً أن ت��ش��ارك 
ال��ش��ع��ب االم����ارات����ي ال��ك��رمي 
اح��ت��ف��االت��ه ومناسباته فيما 
يجمع بني الشعبني الكويتي 
واالم��ارات��ي الشقيقني عالقات 
ورواب����ط وط��ي��دة وتاريخية 
متتد على مر العقود في كافة 
امل��ج��االت س���واء االجتماعية 
أو السياسية أو االقتصادية 
وغيرها مما يعزز ومين أواصر 
العالقات االخوية بني البلدين 

قيادة وشعباً”.

استقبال مواطنيني اماراتيني

.. وأطفال يحصلون على الورد

حت��ق��ق م��ن��ص��ات ط��ل��ب األط��ع��م��ة عبر 
اإلنترنت منواً استثنائياً في دولة الكويت، 
وعلى املستوى العاملي أي��ض��اً، مما ترك 
آثاراً إيجابية ملموسة على قطاع األطعمة 
واملشروبات. ويتطلع الناس اليوم إلى 
حلول أكثر مرونة وسهولة للحصول على 
مأكوالتهم املفضلة، وأصبحوا أكثر اعتماداً 
على التطبيقات املتخصصة بطلب وتسليم 
األطعمة. وببساطة فائقة، ميكن للعمالء 
استكشاف املطاعم اجل��دي��دة، وتصفح 
قوائم األطعمة واالختيار منها، باإلضافة 
إلى التحديثات الفورية عن وضع الطلب 

ومكانه.
وت��رك هذا التوجه آث��اراً إيجابية على 
قطاع املطاعم، حيث سجل العديد منها 
في الكويت منواً في حجم األعمال في ظل 

شراكتها مع “طلبات”. ومثال ذلك مطعم 
“ساليس”، ال���ذي ت��أس��س ع��ام 2014، 

واملتخصص بالدونر التركي.
وف��ي س��وق مثل الكويت، التي تعتبر  
من أكثر األسواق تقدماً في مجال األطعمة 
وتطمح حليازة لقب “عاصمة الطعام”، من 
املهم أن جتد املطاعم طرقاً جديدة ومبتكرة 
جلذب انتباه املستهلك. وملواكبة التوجه 
امل��ت��زاي��د ف��ي الطلب عبر اإلن��ت��رن��ت، عقد 
مطعم “ساليس” شراكة مع “طلبات”، 
ال��ت��ي تعمل ف��ي س��وق الكويت منذ عام 

2004، لتوفير خيار توصيل األطعمة.
وعلق فهد الصباح على وجود املطعم 
ع��ل��ى منصة “طلبات” ق��ائ��اًل: “ساهم 
وجودنا على منص طلبات في جذب عدد 
كبير من الزبائن اجلدد الذين لم يعرفوا 

عالمتنا التجارية من قبل. وجنحنا في 
توسعة قاعدتنا من العمالء الذين لم تتح 

لنا فرصة الوصول إليهم سابقاً”.
وحتدث فهد الصباح عن العالقة التي 
جتمع بني املطعم “وطلبات” منذ عامني 
قائالً: “تقوم “طلبات” بإضافة خاصيات 
جديدة ومبتكرة بشكل مستمر يستفيد منها 
املستخدم وفريق املطعم على حد سواء. 
وميتاز التطبيق بواجهة استخدام سهلة 
تتحسن باستمرار، وبالنسبة لنا، تقدم لنا 
املنصة فرصة االستفادة من تقارير مفصلة 

ومعلومات قّيمة عن أداء أعمالنا”.
أما عن قطاع توصيل الطعام، فيقول فهد 
الصباح: “يواصل قطاع توصيل األطعمة 
حتقيق منو قوي وت��زداد حصته مقارنة 

مببيعات املأكوالت داخل املطاعم.

»ساليس« يسجل منوًا كبيرًا في املبيعات 
منذ انضمامه إلى »طلبات«

»اخلليج« يدعم  املجتمع 
واالقتصاد احمللي في سوق قوت 

ك��ج��زء م��ن سعيه 
امل��ت��واص��ل واملستمر 
لدعم املجتمع احمللي 
في الكويت، يدعم بنك 
اخل��ل��ي��ج س���وق ق��وت 
الذي ينطلق في عامه 
ال��س��اب��ع ه��ذا السبت 
في حديقة األبراج في 

العديلية.
وقال مساعد املدير 
ال���ع���ام ل��الت��ص��االت 
اخل��ارج��ي��ة ف��ي بنك 
اخلليج، أحمد األمير: 
“شاركنا ف���ي دع��م 
سوق قوت في املوسم 
امل��اض��ي، وق���د كانت 
جتربة رائ��ع��ة فعاًل، 
ت��ع��رف��ن��ا م��ن خاللها 

على مجموعة كبيرة من املشاريع الشابة التي تدعو للفخر. 
متحمسون للموسم اجلديد من سوق قوت، ونقدم لهم كل 
الدعم ضمن جهودنا في تشجيع الشركات احمللية واملواهب 
الشابة في املنطقة.  نحن فخورون ب��أن نكون ج��زًءا من 
السوق الذي يحوي كل هذا اإلبداع واالبتكار، والذي تتطلع 
له جميع فئات املجتمع. فبينما جنح سوق قوت في خلق هذه 
البيئة اإلبداعية اآلمنة،  ندرك أهمية دور املؤسسات الكبيرة 
كذلك في رعاية املجتمع والتفاعل مع أف��راده واملشاريع 
الصغيرة فيه. نحن نتطلع إلى يوم ممتع ج��ًدا في الهواء 
الطلق، ومتحمسني للتعرف على االبتكارات الفريدة التي 

سيقدمها البائعون في السوق.”

أحمد األمير


