
اختارت شركة “زين الكويت” 
ش��رك��ة ه����واوي ل��ت��ع��زي��ز نظام 
التخزين لديها. وفي إطار التعاون 
بني الطرفني، مت ا اجليل اجلديد من 
حل  “هواوي أوشن ستور دورادو 
 Huawei OceanStor( ) ”6
Dorado V6 للتخزين الشامل 
في مقر زين الكويت ليكون أساساً 

لنظام التخزين احلديث.
ومتاشياً مع أحدث التوجهات 
في عالم التكنولوجيا، قررت زين 
الكويت تعزيز نظام التخزين 
ل��دي��ه��ا ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى احل��ل��ول 
الشاملة وال��رائ��دة ف��ي األس��واق 
التي توفرها ه��واوي. وستسهم 
عمليات التوسعة والتحديث 
ف��ي حتسني أداء وك��ف��اءة نظام 
التخزين في شركة زين الكويت 
بشكل كبير واحل��د م��ن تكاليف 
العمليات. كما ستسهم في متكني 
البنية التحتية لشركة زي��ن من 
تشغيل تقنيات اجليل اخلامس 
والتي تتطلب ترددات عالية وزمن 

استجابة منخفض.
وق��ال راض��ي بوشهري، مدير 

أن��ظ��م��ة دع���م األع���م���ال ف��ي زي��ن 
الكويت: “توفر هواوي واحداً من 
أفضل منتجات وحلول التخزين 
وهي شريك مثالي لنا في حتديث 
نظام التخزين. مت نشر املشروع 
أثناء فترة تفشي اجلائحة، حيث 
واج��ه��ن��ا ال��ع��دي��د م��ن التحديات 
ف��ي مختلف امل��ج��االت. وبفضل 
اخلبرة التقنية الكبيرة والقدرات 
الفنية واملرونة التي تتمتع بها 
هواوي، متكّنا من مواصلة أعمالنا 
بنجاح دون توقف”. من جانبه 
ق��ال روي ل��و، امل��دي��ر التنفيذي 

مل��ج��م��وع��ة أع���م���ال احل��وس��ب��ة 
السحابية وال��ذك��اء االصطناعي 
ف��ي ه����واوي ف��ي منطقة شمال 
اخلليج: “يسعدنا أن نتعاون 
مع زين الكويت وهي واح��دة من 
أكبر م��زودي خدمات االتصاالت 
في املنطقة، كشريك استراتيجي 
لتلبية احتياجات التخزين لديها. 
ومت تصميم أن��ظ��م��ة التخزين 
الشامل املخصصة للمؤسسات 
“هواوي أوشن ستور دورادو 6” 
لتوفير اخلدمات األساسية التي 

تتطلب مزيداً من الدقة. 

alwasat.com.kw

صدور حكم ضد »اإلمناء العقارية« في دعوى ندب خبير
أعلنت شركة اإلمن��اء العقارية عن ص��دور حكم ضد 
الشركة من قبل احملكمة الكلية في الكويت، وذلك لصالح 

شركة “بيرفكت إجنينيرينج”؛ في دعوى ندب خبير.
وقالت “اإلمناء” في بيان للبورصة الكويتية، أمس  
األربعاء، إن احملكمة حكمت في مادة جتارية أوالً: بقبول 
الطلب العارض )الدعوى الفرعية( املُقامة من الشركة 

املُ��دع��ى عليها األول���ى )اإلمن���اء( ش��ك��اً، وف��ي املوضوع 
األصلي للدعوى بإلزام “اإلمناء” ب��أن ت��ؤدي للشركة 
املُدعية )بيرفكت إجنينيرينج( مبلغاً قدره 6.59 مليون 
دي��ن��ار م��ع إل���زام الشركة باملصاريف ومقابل أتعاب 
احملاماة. وأوضحت “اإلمناء” أنه ال ميكن حتديد األثر 
املتوقع للحكم امل��ذك��ور أع��اه على الشركة في الوقت 

احلالي، حيث أنه غير نهائي وستقوم الشركة بالطعن 
عليه باالستئناف. كانت الشركة أعلنت ، عن بياناتها 
املالية السنوية للعام املنتهي في 31 أكتوبر 2020، حيث 
أظهرت النتائج تسجيل “اإلمناء” خسائر بقيمة 459.64 
ألف دينار، مقابل أرباح العام املاضي البالغة 1.70 مليون 

دينار.
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ناقش مع األمني العام للمنظمة علي بن سبت التعاون املستقبلي

وكيل وزارة النفط زار منظمة 
»أوابك« لبحث التعاون املشترك

 استقبل األم��ني العام ملنظمة األقطار العربية 
املصدرة للبترول )أوابك( علي سبت بن سبت في 
مكتبه أمس، وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور منر 
فهد املالك الصباح ويرافقه مدير العاقات العامة 
واإلع��ام في وزارة النفط الشيخة متاضر خالد 
األحمد الصباح، حيث جرى خال اللقاء استعراض 
أهم األنشطة احلالية ملنظمة )أوابك( وسبل تعزيز 
التعاون املشترك بني اجلهتني مستقبا، وعقب 
اللقاء مت تنفيذ جولة على مكتبة املنظمة والتعرف 
على نشاطات األمانة العامة في مجال الدراسات 

االقتصادية والفنية.
 وقالت وزارة النفط في بيان صحفي: إنه جرى 
خال االجتماع استعراض اجلهود الكبيرة التي 
قام بها العاملني في منظمة )األوابك( ووزارة النفط 
في سبيل ربط موقع وزارة النفط اإللكتروني مع 
مكتبة )األواب��ك( عبر وضع لينك ميكن للزائر من 
خاله الدخول إلى املكتبة وتوفير خط ساخن من 

قبل املنظمة لاستفسار.
 كما مت خ��ال اجل��ول��ة امليدانية على مكتبة 
)األوابك( التعرف على آلية عمل املكتبة باعتبارها 
ص��رح��اً يحتضن الكتب وال���دوري���ات النفطية 
واملجات العاملية فضا عن كونها أقدم املكتبات 
البترولية املتخصصة على مستوى الدول العربية، 
باإلضافة إلى نظام عمل املكتبة الرقمي املتطور، 
والذي يعد بنكاً للمعلومات والبيانات املتكاملة عن 
الصناعة النفطية وتوفيرها للباحثني والعاملني 

واملهتمني بالصناعة النفطية وشؤون الطاقة.
 وذك���رت وزارة النفط أن��ه مت االت��ف��اق خال 
االجتماع على التعاون املستقبلي والتكامل بني 
وزارة النفط ومنظمة )األوابك( في جميع املجاالت، 
وشددوا على أن املرحلة القادمة ستشهد املزيد من 
التعاون وذلك تطبيقاً لتوجيهات أعضاء مجلس 
وزراء منظمة )أواب���ك( نحو تفعيل دور منظمة 

األوابك على الصعيدين العربي والدولي.

أسهم البنوك تصعد بالبورصة بأنشط سيولة في يناير
أنهت البورصة جلسة أمس  األربعاء 
باللون األخضر، حيث صعد مؤشرها 
العام %0.45، وارت��ف��ع السوق األول 
بأكبر وتيرة بني املؤشرات بنمو نسبته 
%0.53، فيما ارتفع املؤشران الرئيسي 
و”رئيسي 50” بنفس النسبة البالغة 

.0.21%
وش��ه��دت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت أنشط 
س��ي��ول��ة خ���ال ت��ع��ام��ات ش��ه��ر يناير 
اجل��اري، بقيمة ت��داوالت بلغت 64.25 
مليون دينار بزيادة %39.1 عن سيولة 
، بينما تراجعت الكميات بنحو 2.9% 

لتصل إلى 481 مليون سهم تقريباً.
وس��ج��ل��ت م���ؤش���رات 10 ق��ط��اع��ات 
ارتفاعاً أبرزها البنوك الذي صعد بنسبة 
%0.80، فيما تصدر امل��واد األساسية 
االرتفاعات بنمو معدله %1.06، بينما 
كان التراجع من نصيب قطاعي الصناعة 
والعقارات بواقع %0.46 و%0.51 على 

التوالي.
وأغلقت بورصة الكويت تعاماتها 
أمس  األربعاء على ارتفاع مؤشر السوق 

ال��ع��ام 71ر25 نقطة ليبلغ مستوى 
78ر5752 نقطة بنسبة صعود بلغت 

45ر0 في املئة.
ومت تداول كمية أسهم بلغت 99ر480 
مليون سهم متت عبر 13902 صفقة 
نقدية بقيمة 2ر64 مليون دينار )نحو 

8ر211 مليون دوالر(.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر9 
نقطة ليبلغ مستوى 49ر4694 نقطة 
بنسبة صعود بلغت 21ر0 في املئة من 
خال كمية أسهم بلغت 7ر385 مليون 
سهم متت عبر 9188 صفقة نقدية بقيمة 
16ر22 مليون دي��ن��ار )نحو 21ر73 

مليون دوالر(.

وارتفع مؤشر السوق األول 3ر33 
نقطة ليبلغ مستوى 88ر6289 نقطة 
بنسبة صعود بلغت 53ر0 في املئة من 
خ��ال كمية أسهم بلغت 2ر95 مليون 
سهم مت��ت عبر 4714 صفقة بقيمة 
07ر42 مليون دي��ن��ار )نحو 8ر138 

مليون دوالر(.
وف���ي غ��ض��ون ذل���ك ارت���ف���ع م��ؤش��ر 
)رئيسي 50( نحو 11ر10 نقطة ليبلغ 
مستوى 91ر4867 نقطة بنسبة صعود 
بلغت 21ر0 ف��ي املئة م��ن خ��ال كمية 
أس��ه��م بلغت 03ر257 م��ل��ي��ون سهم 
مت��ت عبر 5667 صفقة نقدية بقيمة 
2ر17 مليون دينار )نحو 7ر56 مليون 

دوالر(.
وكانت الشركات األكثر ارتفاعا هي 
)ورق��ي��ة( و)اي��ف��ا ف��ن��ادق( و)امل��ع��دات( 
و)أرزان( أما شركات )وطني( و)بيتك( 
و)أرزان( و)خليج ب( فكانت األكثر 
ت��داوال من حيث القيمة في حني كانت 
شركات )املنار( و)اكتتاب( و)معادن( 

و)حتصيات( األكثر انخفاضا. 

»غرفة التجارة«: اهتمام بالغ لتوطيد العالقات االقتصادية مع الصني
اس��ت��ق��ب��ل م��ح��م��د ج���اس���م ال��ص��ق��ر 
– رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 
مبكتبه أم��س  األرب��ع��اء ل��ي مينغانغ 
- سفير جمهورية الصني الشعبية لدى 
دولة الكويت، وقد حضر اللقاء رباح 

عبدالرحمن الرباح – مدير عام الغرفة.
وقد جاء هذا اللقاء بهدف مناقشة 
طبيعة التعاون االقتصادي بني الكويت 
والصني وبحث سبل إقامة املزيد من 
املشاريع االستثمارية املشتركة بني 
البلدين وتشجيع إق��ام��ة الفعاليات 
االقتصادية لتنمية العاقات القائمة 
ب��ني البلدين الصديقني، حيث أش��ار 
الصقر إل��ى أن الغرفة تولي اهتماماً 
بالغاً لتوطيد العاقات االقتصادية 
املشتركة م��ع الصني خصوصاً أنها 
حتتل املرتبة األول���ى كأفضل شريك 
جتاري للكويت، ومؤكداً على استعداد 
الغرفة لتسخير كافة إمكاناتها بهدف 

حتقيق األهداف االقتصادية املشتركة.
وب���دوره أك��د السفير مينغانغ أن 

ال��س��ف��ارة الصينية تسعى ج��اه��دة 
إل��ى تطوير ال��ع��اق��ات الثنائية بني 
البلدين على جميع األصعدة واحلث 
على استغال ال��ف��رص االستثمارية 
املتوفرة ف��ي ك��ا البلدين، باإلضافة 

إلى بذل املساعي لتذليل املعوقات أمام 
املستثمرين وزي���ادة حركة التبادل 
التجاري وزيارات الوفود بني البلدين 
الصديقني، كما أوضح أن الصني تتطلع 
للمضي قدماً في تنفيذ مشروع مدينة 

احل��ري��ر وت��ط��وي��ر اجل���زر الكويتية، 
وال��ذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً 
وتنموياً، كما بنّي سعادته أنه سيقوم 
بدعوة مجتمع األعمال الكويتي خال 
ه���ذا ال��ع��ام للمشاركة بالفعاليات 
االقتصادية في الصني بهدف مناقشة 
ف��رص التعاون االستثماري املتاحة 
ف��ي القطاعات املختلفة، م��ع��ب��راً عن 
ارتياحه من افتتاح قنصلية كويتية في 
مدينة شنغهاي قبل عام تقريباً، والتي 
تعد لبنة جديدة من لبنات التعاون 
ال��س��ي��اس��ي واالق��ت��ص��ادي الكويتي 
الصيني، باإلضافة إل��ى افتتاح خط 
ط��ي��ران مباشر ب��ني الكويت ومدينة 
كوانزو، حيث سيسهم في تيسير حركة 

املستثمرين بني البلدين الصديقني.
في نهاية اللقاء أع��رب الضيف عن 
خالص امتنانه وتقديره لغرفة جتارة 
وصناعة الكويت على تعاونها الدائم، 
وما تقدمه من خدمات لتعزيز التعاون 

الثنائي بني البلدين.

مساهمو »كامكو إنفست« يوافقون على 
إضافة صانع السوق ألغراض الشركة 

عقدت كامكو إنفست أمس  األربعاء اجتماع 
اجلمعية العامة غير العادية للحصول على 
موافقة املساهمني إلضافة نشاط صانع السوق 

ضمن اغراض وانشطةالشركة.
وقد وافق املساهمون على جميع التعديات 
املقترحة على املادة 5 من عقد التأسيس واملادة 
4 م��ن النظام األس��اس��ي املتعلقة ب��أغ��راض 
ال��ش��رك��ة، وال��ت��ي تضمنت بإضافة وتعديل 
اغ���راض الشركة طبقا ألح��ك��ام ق��ان��ون هيئة 
اس���واق امل���ال رق��م 7لسنه 2010 والئحته 
التنفيذية وتعدياتهما وادخ��ال خدمة صانع 
السوق ضمن أنشطة الشركة مبا يتوافق مع 
أنشطة األوراق املالية التي متارسها كامكو 
إنفست مبوجب الرخصة املمنوحة من قبل هيئة 

أسواق املال.
يقوم صانع ال��س��وق بتوفير أوام���ر البيع 
والشراء بشكل مستمر على الورقة املالية التي 
يقوم بصناعة السوق عليها مع احملافظة على 
فارق سعري وكمية محددين لهذه األوامر. إن 
دور الشركة كصانع سوق يساهم في تخفيض 
املخاطر املتعلقة بالسيولة وذلك بوجود طرف 
مقابل مستعد ل��ش��راء األس��ه��م، وت��واف��ر جهة 
متخصصة مقابلة بشكل دائم مستعدة للشراء 
والبيع، وهو األمر الذي يساهم في تعزيز ثقة 
امل��ت��داول��ني ف��ي س��وق امل���ال. كما سيساهم في 
إيجاد سعر عادل ألسهم الشركات عن طريق 
ت��واج��د ج��ه��ات )منها ص��ان��ع ال��س��وق( تقوم 
ب��دراس��ات تتسم باملهنية العالية قبل القيام 

بعمليات البيع والشراء.
قالت انتصار عبدالرحيم السويدي، نائب 
رئيس مجلس اإلدارة: “مبوافقة املساهمني 
على إضافة نشاط صانع سوق ضمنأغراض 

ال��ش��رك��ة، ن��ك��ون ق��د أنهينا أح���دى متطلبات 
احلصول على رخصة نشاط صانع سوق بعد 
حصولنا في وقت سابق على موافقة مبدئية من 
هيئة أسواق املال. سنقوم باستكمال اختبارات 
صانع سوق مع بورصة الكويت واحلصول 
على موافقة هيئة أس��واق امل��ال النهائية ليتم 
بعدها ط��رح اخل��دم��ة للشركات امل��درج��ة في 

بورصة الكويت.”
ب���دوره ت��ط��رق فيصل منصور ص��رخ��وه، 
الرئيس التنفيذي لكامكو إنفست، إلى فوائد 
دور الشركة كصانع س��وق ق��ائ��ا: “إن هذه 
اإلض���اف���ة س��ت��ض��ف��ي زخ��م��اًع��ل��ى مجموعة 
اخلدمات املقدمة للعماء من قبل إدارة األصول 
واالستثمارات املصرفية والوساطة املالية. 
ومن خال خبراتنا الواسعة في السوق، ميكننا 
توفير حلول متكاملة للعماء من الشركات 
املدرجة في بورصة الكويت. كما ستنعكس هذه 
اإلضافة بشكل إيجابي على دخلنا من  الرسوم 
والعموالت دون أي التزامات مالية بخاف 

املصاريف اإلدارية املتعلقة بتقدمي اخلدمة “.
وأضاف صرخوه أن السعي للحصول على 
الترخيص يعد خطوة طبيعية للشركة كاعب 
رئيسي ف��ي س��وق رأس امل��ال احمللي وال��ذي 
ينبع من استراتيجيتها والتزامها باملساهمة 
في تعزيز االستقرار والسيولة والشفافية 
في بورصة الكويت.وتتوافق استراتيجيتنا 
مع رؤي��ة الكويت لعام 2035 لتحويل الباد 
إلى مركز مالي وجتاري إقليمي ودول��ي. ومع 
الترقية األخيرة لبورصة الكويت إلى سوق 
ن��اش��يء، ف��إن السيولة اإلضافية من أنشطة 
صناع السوق ستكون عامل جذبللمستثمرين 

الدوليني في املستقبل.

4 شركات إلى وحدة التحريات املالية وشركة مجوهرات للنيابة العامة إحالة 

669 تدبيرًا احترازيًا ملكافحة  »التجارة«:  
2020 الفساد ضد شركات مخالفة في 

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة 
مكافحة غسل األم��وال ومتويل اإلره��اب التابعة 
لها أصدرت 669 تدبيرا احترازيا على الشركات 
املخالفة اخلاضعة ألحكام القانون رقم )106( 

لسنة 2013 العام املاضي.
وأض��اف��ت ال����وزارة، ف��ي ب��ي��ان صحافي ، أن 
التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 384 
شركة  منها 254 شركات عقارية و11 لشركات 
صرافة و95 لشركات مجوهرات و24 لشركات 
التأمني. أوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً 
ب��إل��زام 205 ش��رك��ات باتباع إج���راءات محددة 
لتتوافق مع القانون واالبتعاد عن املخالفات، 
مبينة أن األوامر توزعت على 148 شركة عقارية 
و7 شركات صرافة و8 شركات تأمني و42 شركة 
مجوهرات.  وذكرت أن إدارة مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلره��اب استكملت إجراءتها قبل اتخاذ 
اإلدارات املختصة في الوزارة إجراءات الترخيص 
لنحو 461 طلب تأسيس خال السنة ذاتها منها 
357 شركة عقارية و7 شركات صرافة و77 شركة 

مجوهرات و20 شركة تأمني.
وأشارت الوزارة في ذات البيان إلى أن )مكافحة 
غسل األم���وال( أج��رت تدقيقاً مكتبياً على 621 
رخصة موزعة على 463 شركة عقارية و7 شركات 

صرافة و94 شركة مجوهرات و57 شركة تأمني.

وكشفت عن إيقاف نشاط 31 شركة ومؤسسة 
منها 11 عقارية و 5 صرافة و9 مجوهرات و9 
تأمني، باالضافة إلى إيقاف رقم مدني ل�10 منها 7 

للعقار و 3 للمجوهرات.
وأضافت أن فرق التفتيش قامت ب�306 زيارت 
ميدانية، مبينة أنها أحالت 4 شركات إلى وحدة 
التحريات املالية منها شركة عقارية وأخ��رى 
للصرافة و شركتني للمجوهرات، فيما أحالت 

شركة مجوهرات للنيابة العامة.

»زين« حتّدث نظام التخزين باالعتماد 
على اجليل األحدث من »هواوي« 

لتعزيز التعاون باخلدمات االستشارية

املعهد العربي للتخطيط يوقع 
مذكرة تفاهم مع السودان

وقع املعهد العربي للتخطيط وحكومة جمهورية السودان  أمس 
األربعاء مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال اخلدمات 
االستشارية والدعم املؤسسي وبناء القدرات الوطنية والدراسات 
التطبيقية. وقال املدير العام للمعهد الدكتور بدر مال الله لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( عقب التوقيع إن املذكرة متثل املرحلة 
الثانية من برنامج التعاون املشترك الذي سيمتد خلمس سنوات 

قادمة تتضمن التعاون في املجاالت اإلمنائية.
وأضاف مال الله أن املذكرة تتضمن تقدمي اخلدمات اإلستشارية 
في تنفيذ ال��دراس��ات االستشارية املتعلقة مبنظومة التخطيط 
التنموي في السودان مبجال الزراعة ودعم برامج وخطط األمن 
الغذائي وبرامج مواجهة الفقر والبطالة إضافة إلى تعزيز منظومة 

النظام املصرفي واملالي.
وأوض��ح أن املذكرة ستسهم في إع��داد اخلريطة االستثمارية 
والتعاون في تنفيذ الدراسات االستشارية املتعلقة بآليات تفعيل 
دور القطاع اخلاص في التنمية اإلقتصادية واالجتماعية إضافة إلى 

مجال االبتكار وريادة األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وأكد أهمية استمرار عملية تنمية القدرات البشرية والتدريب 
واالستثمار ف��ي رأس امل��ال البشري كأحد العوامل األساسية 
واملتطلبات الضرورية لرفع اإلنتاج وحتقيق التنمية االقتصادية 

واالجتماعية املستدامة.
من جانبه قال السفير السوداني لدى دولة الكويت عبداملنعم 
األمني ل)كونا( إن املذكرة تتضمن التعاون في مجال بناء القدرات 
والتدريب في مختلف اجلهات احلكومية واملؤسسات غير الربحية 
في السودان. وأضاف األمني أن املذكرة تشمل تعزيز التعاون في 
املوضوعات التنموية والبحثية واملصرفية واملالية ذات األولوية 
وبناء القدرات التنافسية وتعزيز دور القطاع اخلاص والسياسات 
املالية واحملاسبية للدولة واملسائل املتعلقة بتحديات اإلقتصاد 

الكلي والتخطيط اإلمنائي.
وب��ني ان توقيع ه��ذه امل��ذك��رة ينصب ف��ي إط��ار اجل��ه��ود التي 
تبذلها حكومة السودان للنهوض بواقع االقتصاد الوطني وبناء 
استراتيجية تنموية مستدامة ورسم السياسات اإلقتصادية للدولة 
التي تؤدي لتوظيف اإلمكانات املادية والبشرية لتحقيق األهداف 

الكلية لاقتصاد الوطني.
ويعنى املعهد العربي للتخطيط الذي أسس كمؤسسة عربية 
إقليمية غير ربحية مقرها دولة الكويت عام 1980 بدعم جهود 
التنمية اإلقتصادية واالجتماعية في الدول العربية من خال تنمية 
ق��درات الكوادر الوطنية وإجن��از االستشارات والبحوث العلمية 

والتطبيقية والدعم املؤسسي ودعم اتخاذ القرار.

جانب من اللقاء

عمومية »كامكو إنفست«

توقيع االتفاقية

جانب من الزيارة 
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