
أعلن رئيس احتاد املكاتب الهندسية 
والدور االستشارية الكويتية م.بدر 
السلمان عن إقامة »مؤمتر الكويت 
األول للشراكة بني القطاعني العام 
واخل����اص«، حت��ت ش��ع��ار »مسيرة 
شراكة نحو النمو واالزده��ار«، وذلك 
للمرة األولى بالكويت، وذلك بتنظيم 
من شركة »ن��وف إكسبو« يومي 15 
و16 نوفمبر املقبل افتراضيا عبر 

الفضاء السيبراني.
وأوض���ح م.ال��س��ل��م��ان، ف��ي بيان 
صحافي، ان املؤمتر سيحظى برعاية 
كرمية من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د، حيث كلف 
سموه نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي 
حلضور حفل افتتاح املؤمتر باإلنابة 

عن سموه.
وتعليقا على دع��م امل��ؤمت��ر، قال 
م.ب��در السلمان »يعكس دع��م احتاد 
املكاتب الهندسية والدور االستشارية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة مل��ؤمت��ر ال��ك��وي��ت األول 
للشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
إمياننا ب��ض��رورة تعاون القطاعني 
العام واخلاص في تنفيذ مشروعات 

خطط التنمية ب��ال��ك��وي��ت، وجل��وء 
مختلف ال��دول إلى معادلة التعاون 
هذه تهدف إلى االستفادة القصوى من 
اإلمكانيات التي يتمتع بها ويوفرها 
كل قطاع، فحيوية وشفافية وخبرة 
القطاع اخل��اص تتكامل مع حوكمة 
وحرص وخبرة القطاع العام لتصب 
جهود الطرفني في مصلحة الدولة 

العليا وحتقيق أهدافها التنموية«.

وق���ال م.ال��س��ل��م��ان »ل��ق��د تنبهت 
ال��ك��وي��ت إل���ى أه��م��ي��ة ال��ش��راك��ة بني 
القطاعني العام واخل��اص منذ وقت 
طويل، وشرعت في وضع التشريعات 
ال��ازم��ة ل��ذل��ك، ك��م��ا ح��رص��ت على 
مواكبة تلك التشريعات لاجتاهات 
العاملية في هذا املجال، وكان آخرها 
القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 

والئحته التنفيذية الصادرة باملرسوم 
رقم 78 لسنة 2015. هدف املشرع من 
خ��ال ه��ذا القانون إل��ى وض��ع نظام 
متكامل لطرح وتنفيذ املشروعات 
االستراتيجية بنظام الشراكة في ظل 
سعي الدولة إل��ى تنويع االقتصاد، 
وتوجهها نحو إشراك القطاع اخلاص 
في املشروعات التنموية وتهيئة مناخ 
اس��ت��ث��م��اري يسمح ب��ج��ذب رؤوس 

األم����وال اخل��اص��ة والتكنولوجيا 
احلديثة واملعرفة«.

وأوض���ح م.ال��س��ل��م��ان ان املؤمتر 
ي��ه��دف إل��ى تقييم جت��رب��ة الكويت 
وال��دول املجاورة في مجال الشراكة 
ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل����اص، 
والوقوف على املعوقات التي تواجه 
م��ش��روع��ات ال��ش��راك��ة واالس��ت��ف��ادة 
م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة ف��ي ه��ذه 

ال��دول، وكذلك إل��ى ع��رض اجلوانب 
الفنية والتشريعية لعقود الشراكة 
ومتطلبات جناحها، ويهدف أخيرا 
وليس آخرا إلى اخلروج بالتوصيات 
املناسبة لدفع برنامج الشراكة في 

الكويت إلى األمام.
وع��م��ا سيتم ط��رح��ه ف��ي امل��ؤمت��ر، 
ق��ال م.السلمان إن امل��ؤمت��ر يتناول 
محاور عدة تتصل باإلطار التشريعي 

وامل���ؤس���س���ي ل��ع��ق��ود ال���ش���راك���ة، 
واجل���وان���ب امل��ال��ي��ة وال��ت��م��وي��ل��ي��ة 
مل��ش��روع��ات ال��ش��راك��ة، وآل��ي��ة طرح 
مشروعات الشراكة مع عرض أفضل 
املمارسات والتجارب الناجحة، وأثر 
توزيع املخاطر بني القطاعني العام 
واخل��اص على املسائل التعاقدية، 
وآخرها االطاع على تطبيقات عملية 
وجتارب دولية ملشاركة القطاع العام 

مع القطاع اخلاص.
بدورها، قالت شركة »نوف إكسبو« 
إن��ه��ا اعتمدت املنصة اإللكترونية 
لشركة »Vmeets« العاملية لتوفر 
اخلدمات التكنولوجية الازمة إلقامة 
مؤمتر الكويت األول للشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص افتراضيا، 
فاملنصة توفر تقنيات ثاثية األبعاد 
وت��ف��اع��ل��ي��ة ل��ق��اع��ة م��س��رح لتقدمي 
احمل��اض��رات واحل��ل��ق��ات النقاشية، 
وقاعة استقبال للمشاركني، وقاعة 
معرض الستضافة أجنحة عرض 
للجهات املشاركة، كما توفر املنصة 
تقنيات آلية ل��ل��دع��وات والتسجيل 
وتأكيد احلجوزات، وتقنيات متطورة 

إلدارة جميع مجريات املؤمتر آليا.
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»اخلليج« يطلق أول بطولة لرياضة البادل للشباب والشابات 
أجرى بنك اخلليج بطولة لرياضة البادل، في ماعب 
الواحة في منطقة بنيد القار، ملجموعة من الفرق النسائية 
والرجالية الشابة من محبي هذه الرياضة، التي اكتسبت 
شعبية عاملية ف��ي الفترة األخ��ي��رة. وأط��ل��ق البنك هذه 
البطولة ضمن حرصه على التواصل املباشر مع أف��راد 
املجتمع، بتنظيم فعاليات ترفيهية يشارك فيها الشباب 

والشابات على حد سواء.
وحول هذه البطولة، قال مساعد املدير العام لاتصاالت 
املؤسسية في بنك اخلليج، أحمد األمير: أسعدنا جناح 
بطولة البادل التي نظمناها ل� 48 فريق من الشباب، ضمن 
فعاليات GB Community التي نحرص من خالها على 

التواصل مع اجلمهور بشكل مباشر. 

وقالت مدير في إدارة االتصاالت املؤسسية، رمي حسن: 
نفخر بأن نكون أول جهة تنظم بطولة بادل نسائية، شارك 
فيها 16 فريق من الشابات، نتمنى أن يكونوا قد استمتعن 
في البطولة، وندعوهن ملتابعتنا دائًما واملشاركة في 
األنشطة العديدة التي يعمل بنك اخلليج على تقدميها 

لهن.«

أع��ل��ن��ت ش���رك���ة ال��ب��ت��رول 
الوطنية الكويتية السيطرة 
ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى احل��ري��ق ال��ذي 
ان��دل��ع ص��ب��اح ال��ي��وم االث��ن��ني 
ف��ي وح���دة إزال���ة الكبريت من 
النفط املتبقي رقم 42 والواقعة 
مبصفاة ميناء األحمدي التابعة 
للشركة.وقال نائب الرئيس 
التنفيذي للخدمات املساندة 
والناطق الرسمي باسم الشركة 
بالوكالة عبد العزيز الدعيج 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
إن فرق اإلطفاء التابعة للشركة 
مسنودة بفريق من قوة اإلطفاء 
ال��ع��ام جنحت ف��ي زم��ن قياسي 
في السيطرة على احلريق الذي 
سبقه وقوع انفجار محدود في 

هذه الوحدة.
وأوض��ح الدعيج أن احلريق 
أسفر عن إصابة »ع��دد محدود 
من العاملني« بحاالت اختناق 
ب��س��ي��ط��ة ن��ت��ي��ج��ة اس��ت��ن��ش��اق 

األب��خ��رة املتصاعدة مبينا أنه 
مت تقدمي اإلس��ع��اف��ات الازمة 

لهم في املوقع فيما مت نقل اثنني 
م��ن امل��ص��اب��ني إل���ى املستشفى 

الستكمال تلقي العاج وحالتهما 
مطمئنة ومستقرة.

»البترول الوطنية«: السيطرة الكاملة على حريق 
وحدة إزالة الكبريت في مصفاة ميناء األحمدي
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برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

»نوف إكسبو« تنّظم »مؤمتر الكويت األول للشراكة بني القطاعني«.. افتراضيًا
الشراكة  ملشروعات  االحت���اد  دع��م  السلمان: 
القطاعني ت��ع��اون  ب��ض��رورة  اإلمي����ان  يعكس 

ال�����������ش�����������راك�����������ة ب�������������ني ق���������ط���������اع���������ي اإلن�����������ت�����������اج 
س�������ب�������ي�������ل ال����������������������دول ل������ت������ن������ف������ي������ذ امل��������ش��������اري��������ع 
ال����ع����م����اق����ة وخ�����ط�����ط ال���ت���ن���م���ي���ة ال���ض���خ���م���ة

م. بدر السلمان الشيخ حمد جابر العلي سمو الشيخ صباح اخلالد

سيارات اإلطفاء في املوقع

تلقى بنك الكويت املركزي 
دع��وة لعقد اجتماع تشاوري 
مع البنك املركزي جلمهورية 
كازاخستان الصديقة، وُعقد 
االجتماع عبر تقنية االتصال 
املرئي في متام الثانية عشرة 
م��ن ظهر اإلث��ن��ني 18 أكتوبر 

 .2021
ج���اء ذل���ك ف��ي ب��ي��ان لبنك 
ال��ك��وي��ت امل��رك��زي أش���ار فيه 
إل��ى أن االجتماع ناقش ع��دًدا 
من اجلوانب املتعلقة بأعمال 
البنوك املركزية، وعلى رأسها 
أط��ر ال��ت��ع��اون ب��ني اجلانبني، 
وتبادل املعرفة في جوانب عمل 
البنوك املركزية في مجاالت 
السياسة النقدية والسياسة 
الرقابية، وكذلك في مجال نظم 

الدفع والتسوية اإللكترونية. 
وذك���ر ال��ب��ي��ان أن النقاش 
تناول كذلك دور بنك الكويت 
امل���رك���زي ك��ع��ض��و ف���ي بنك 

التسويات ال��دول��ي��ة وامل��ه��ام 
التي تقوم بها ه��ذه املؤسسة 
ال���ع���ري���ق���ة، ع��ل��ى م��س��ت��وى 

رس���م ال��س��ي��اس��ات النقدية 
والسياسات الرقابية عاملًيا، 
ومساهمات دولة الكويت في 

عمل ه��ذه امل��ؤس��س��ة، وسبل 
التعاون بني اجلانبني في هذا 

الشأن. 

»املركزي« يطرح خبراته في نظم املدفوعات 
ودوره كعضو في بنك التسويات

جانب من االجتماع

أط��ل��ق��ت ه�����واوي م��ؤخ��ًرا 
ج��ه��اًزا لوحًيا ف��ري��ًدا لألطفال 
 HUAWEI MatePad T -
Kids Edition، املصمم مع 
وضع تعليم األطفال ومنوهم 
الصحي في االعتبار. تتوافر 
ه���ذه اإلض���اف���ة األخ���ي���رة إل��ى 
سلسلة األج��ه��زة اللوحية - 
 ،HUAWEI MatePad T
امل��ت��وف��رة مب��ق��اس 8 بوصات 
و 9.7 ب��وص��ات، على أجهزة 
لوحية جميلة مصممة خصيًصا 
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بني 3 و 8 سنوات. إنها توفر كل 
ما يحبه الطفل بتصميم أنيق 
وبسيط، مب��ا ف��ي ذل��ك حافظة 
أطفال رائعة وقلم إلكتروني 
 Kids Corner - وتطبيق
محّمل مسبًقا مبحتوى مناسب 
لألطفال. باإلضافة إلى ميزات 
راح��ة العني، وميزات املساعد 
األب��وي وحماية الشحن، يقف 
 HUAWEI MatePad جهاز
T Kids Edition اجلديد 
راسًخا باعتباره الرفيق املطلق 

واملرح اآلمن ألطفالك.
مت تشطيب جسم سبائك 
األلومنيوم بسفع رملي عالي 
اجل������ودة وع��م��ل��ي��ات أن����ودة 
وفرشاة دقيقة لتوفير شعور 
م��ت��م��اس��ك ب���اجل���ودة. ت���ؤدي 
احلواف اليمنى واليسرى فائقة 
النحافة إل��ى توفير مساحة 
رؤية واسعة، مما يوفر جتربة 

بصرية غامرة. الغاف اخللفي 
املعدني الكبير يجعل اجلهاز 
أكثر راحة ومتعة في اإلمساك 

به.
 HUAWEI ي��أت��ي ج��ه��از
 MatePad T Kids Edition
مع حقيبة أطفال مصنوعة من 
السيليكون اآلم��ن بيئًيا، مما 
ي��وف��ر حماية شاملة لكل من 
اجلهاز واألطفال بفضل اجلراب 
املضاد للصدمات في تصميم 

مغلف ب��ال��ك��ام��ل. إل���ى جانب 
ذل��ك، يوجد مقبض دوار على 
العلبة الواقية: ميكن لألطفال 
بسهولة حمل اجلهاز اللوحي 
من املقبض، وال��ذي يتضاعف 

أيًضا كحامل دعم عند احلاجة.
 HUAWEI ي��أت��ي ج��ه��از
 MatePad T Kids Edition
م���زوًدا بقلم إلكتروني يوفر 
جتربة أكثر تفاعلية لألطفال 
م��ن خ���ال متكينهم م��ن رس��م 

صور أدق على اجلهاز اللوحي، 
باإلضافة إل��ى إط��اق العنان 
إلبداعهم أو التحسن مع األلعاب 
التي تعمل باللمس. من السهل 
أي��ًض��ا حملها حيث ميكن أن 
تتناسب مع حقيبة الطفل عند 
عدم استخدامها. باحلديث عن 
ذلك، تتكون حقيبة األطفال من 
قشرة زرقاء ومقابض خضراء، 
مع قلم أزرق المع يناسب عقول 

األطفال الفضوليني.

اجلهاز اللوحي األفضل واألكثر أماًنا ألطفالك

HUAWEI MatePad T Kids Edition
سيتوفر قريبًا في الكويت

»برقان« يختتم برنامج 
»السهام« التدريبي بالتعاون 

مع اجلامعة األميركية 

ختام برنامج السهام التدريبي

اخ��ت��ت��م ب��ن��ك ب��رق��ان برنامج 
فريق السهام التدريبي بالتعاون 
مع اجلامعة األمريكية في الكويت 
)AUK(، وهو جزء من برنامج 
»رؤي���ة« ال��ذي أطلقه البنك في 
إطار إستراتيجية تطوير مهارات 
وخ��ب��رات املهنيني املصرفيني 
الواعدين ودعما لدوره الفاعل في 
متكني ق��ادة املستقبل في القطاع 

املصرفي. 
تعليًقا على االختتام الناجح 
لبرنامج السهام التدريبي، قالت 
السيدة غ��ادة ال��ق��اض��ي، رئيس 
قسم التعلم وتطوير الكفاءات 
»يواصل برنامج رؤية التقدم من 
خال حتقيق هدفه االستراتيجي 
املتمثل في صقل مهارات املواهب 
الكويتية ف��ي ب��رق��ان، وتنمية 
ق��درات��ه��م ليصبحوا مصرفيني 

متميزين م��واك��ب��ني ل��ت��ط��ورات 
املجال مبهارات ومعارف شاملة 
جتعلهم مستعدين لتولي أدوار 

قيادية أعلى في البنك. 
و ق��ال ب��ش��ار ال��ق��ط��ان، مدير 
ال��ك��ف��اءات – إدارة ال��ت��ع��ل��م و 
تطوير ال��ك��ف��اءات« تعاوننا مع 
اجلامعة األمريكية في الكويت، 
الشركة الشقيقة ف��ي مجموعة 
شركة كويت القابضة )كيبكو( 
كان امتيازا في تصميم مبادرتنا 
االستراتيجية ل�فريق السهام 
وت��ط��وي��ره��ا وت��ن��ف��ي��ذه��ا ضمن 
برنامج رؤية. وقد مت وضع هذا 
البرنامج لصقل م��ه��ارات ق��ادة 
امل��س��ت��ق��ب��ل ف��ي ال��ب��ن��ك م��ن أج��ل 
مساعدتهم على التعامل بنجاح 
م��ع حت��دي��ات ال��س��وق العاملية 

احلالية واملستقبلية. 

مليار دينار إجمالي   44.4
الودائع في أغسطس بزيادة 

1.1 باملئة شهرية 
قال تقرير بيتك التمويل الكويتي »بيتك« لقد ارتفع 
إجمالي الودائع في البنوك الكويتية بنهاية أغسطس 
2020 بنسبة شهرية 1.1باملئة بزيادة 492 مليون 
دينار عقب زيادة شهرية محدودة في يوليو، مع زيادة 
طفيفة لودائع القطاع اخلاص بنسبة ٪0.4 أي 130 
مليون دينار، بينما ارتفعت الودائع احلكومية على 
أس��اس شهري 5.2باملئة أي أعلى نسبة خال عامني 
وربع العام ، مقتربة من 7.3 مليار دينار. في الوقت 
ال��ذي ارتفع فيه االئتمان املمنوح 0.7باملئة بحوالي 
297 مليون دي��ن��ار ف��ي أغسطس. وتقترب أرص��دة 
الودائع في البنوك احمللية من 44.4 مليار دينار فيما 
بلغت أرص��دة التسهيات االئتمانية املمنوحة 41.2 

مليار دينار. 
مع انخفاض أسعار الفائدة وثبات معدل سعر 
اخلصم قد تتجه السيولة نحو قطاعات اقتصادية 
يتوقع فيها حتقيق ع��وائ��د أك��ب��ر، ومنها ال��ت��داوالت 
العقارية التي فاقت مستويات ما قبل أزمة كوفيد 19 
مقتربة من 447 مليون دينار في أغسطس مرتفعة 
9.7باملئة على أساس شهري،  في حني ارتفعت بأكثر 
م��ن نصف قيمتها على أس��اس س��ن��وي. فيما تقترب 
ت��داوالت بورصة الكويت من 1.3 مليار دينار بزيادة 
شهرية ملحوظة وصلت 69.3باملئة فيما تعد أعلى 

بنسبة 141باملئة عن أغسطس 2020. 
تستمر الزيادة السنوية امللحوظة لودائع القطاع 
اخلاص االدخارية والودائع حتت الطلب، في الوقت 
ال��ذي تراجعت فيه الودائع ألجل وال��ودائ��ع بالعملة 
األجنبية ، كما تعد الودائع احلكومية أدنى على أساس 
سنوي للشهر اخلامس على التوالي ولكن بنسبة أقل 
في أغسطس، فقد انخفض حجم الودائع على أساس 
سنوي بنسبة 2.4باملئة في أغسطس مقابل تراجع 
سنوي أق��ل نسبته 2.2باملئة في يوليو، فيما سجل 

االئتمان منواً سنوياً نسبته 3.8باملئة في أغسطس.
بلغت قيمة التراجع السنوي إلجمالي الودائع نحو 
1.1 مليار دينار، مع تراجع ودائع القطاع احلكومي 
2.3باملئة )193 مليون دينار(، فيما انخفضت ودائع 
القطاع اخلاص بشكل طفيف 2.3باملئة )887 مليون 
دي��ن��ار( بعدما سجلت م��ع��دالت زي���ادة ف��ي الشهور 

األخيرة من 2020.


