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أعلن البنك التجاري الكويتي عن اطالق عرض ترويجي 
ملكافأة  عمالئه من أصحاب البطاقات االئتمانية واملسبقة 

الدفع الصادرة عن البنك التجاري .
وعــن العرض الترويجي املصمم خصيصاً لالحتفال 
باألعياد الوطنية مع عمالء التجاري أصحاب البطاقات، قال 
حميد إيراهيم سلمان املدير العام لقطاع اخلدمات املصرفية 

لــأفــراد،  يسعى البنك دومــاً إلى مكافأة عمالئه على مدار 
العام  وفــي العديد من املناسبات تقديراً لهم الختيارهم 
البنك التجاري الكويتي كمصدر خلدماتهم املصرفية، ومن 
هذا املنطلق جاء هذا العرض الترويجي ملكافأة العمالء من 

أصحاب البطاقات  في أعياد الكويت الوطنية. 
 وتابع حميد سلمان مبيناً أن عمالء التجاري من أصحاب 

البطاقات االئتمانية ومسبقة الدفع ميكنهم االستفادة من هذا 
العرض الترويجي والدخول في السحب والفوز بجوائز 
وهدايا نقدية قيمة عند استخدامهم بطاقاتهم خالل شهر 
فبراير وبالتحديد في الفترة من 20 فبراير 2019 الى 2 
مــارس 2019 حيث سيتم اجــراء سحب الختيار 28 فائزاً 

يحصلون على جوائز وهدايا نقدية قيمة.    

الروضان: زيارتنا لبغداد هدفها حلحلة جميع املعوقات أمام التجارة البينية

العراق يرحب  بافتتاح منطقة جتارية حرة مع الكويت
قال وزير التجارة والصناعة الكويتي 
خالد الروضان أمس  االربعاء ان زيارته 
للعراق تهدف حللحلة جميع املعوقات امام 
تنشيط التجارة بني البلدين والنهوض بها 

الى مستويات جيدة.
واضــاف الــوزيــر الــروضــان في كلمته 
خالل جلسة مباحثات رسمية مع نظيره 
الــعــراقــي محمد الــعــانــي بحضور كبار 
املسؤولني من الوزارتني »ان العراق وبعد 
انتصاره على االرهـــاب يسعى لتطوير 
اقتصاده« مشيرا الى ان تنشيط التعاون 
التجاري مع الكويت في هذه املرحلة من 

شأنه ان يعود بالنفع على الطرفني.
ورأى ان مستوى التبادل التجاري بني 
البلدين حاليا ال يرتقي ملستوى العالقات 
ــد من النهوض به  املتطورة بينهما والب

وتطويره.
واكــد وجــود ارادة حقيقية من اجلانب 
الكويتي وبتوجيهات سامية من سمو امير 
البالد الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح 
لتطوير العالقات التجارية كما أنه لم يخف 
وجــود الكثير من املعوقات امــام تطوير 
احلركة التجارية مؤكدا ان زيارته تعكس 

رغبة صادقة حللحلة كل تلك املعوقات.
وبــني ان زيــارتــه ستشهد لــقــاءات مع 
العديد من اجلهات احلكومية املختصة 
والقطاع اخلــاص العراقي كما ان ممثلني 
ــاص الكويتي سيلتقون  عــن القطاع اخل
بنظرائهم العراقيني مؤكدا ان لدى البلدين 
فرصة ذهبية لزيادة حجم التبادل التجاري 

وحتقيق شراكة جيدة بينهما.
وكان وزير التجارة والصناعة الكويتي 

خــالــد الـــروضـــان وصـــل الـــى العاصمة 
العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق 

ــني يلتقي خــاللــهــا عــــددا مــن كبار  ــوم ي
املسؤولني العراقيني لبحث سبل تطوير 

العالقات التجارية بني البلدين.
من جهته رحب وزير التجارة العراقي 
محمد العاني بفكرة افتتاح منطقة جتارية 
حرة مع الكويت آمال ان تكون هذه املنطقة 
بوابة لتنشيط حركة التبادل التجاري بني 

البلدين.
وقال الوزير العاني في تصريح لوكالة 
ــا( على هامش  ــون ــاء الكويتية )ك ــب االن
استقباله لــوزيــر الــتــجــارة والصناعة 
الكويتي خالد الروضان ان »زيــارة الوفد 
ــود في  ــم ــن شــأنــهــا كــســر اجل الــكــويــتــي م
العالقات التجارية بني البلدين واالرتقاء 

بها الى مستويات اعلى«.
واضــاف ان بــالده ترحب بفكرة انشاء 
منطقة حــرة بني البلدين النها ستضيف 
الكثير ملواطني البلدين وتعزز التعاون 
التجاري بينهما مرجحا التوصل التفاقات 

سلسة في هذا االطار.
وابــدى رغبة بالده في توسيع املنطقة 
احلرة الى منطقة صناعية مشتركة اسوة 
بتلك التي افتتحت مــؤخــرا بــني العراق 
واالردن موضحا ان من االساسيات املهمة 
ــود صناعة  فــي العالقة بــني البلدين وج

مشتركة.
وكان قد توجه وزير التجارة والصناعة 
ووزير الدولة لشؤون اخلدمات الكويتي 
خالد الــروضــان إلــى العاصمة العراقية 
بــغــداد على رأس وفــد رسمي فــي زيــارة 
تستمر يومني يناقش فيها إنشاء منطقة 

جتارية حرة وتوقيع اتفاقية بشأنها.

وقالت )التجارة( في بيان صحفي ان 
الوزير الروضان سيلتقي خالل زيارته 
الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس 
الوزراء العراقي عادل عبداملهدي ورئيس 

البرملان محمد احللبوسي.
وأضافت أنه سيعقد اجتماعا مفتوحا 
كذلك مع عــدة جهات عراقية مثل وزارة 
ــل( و)الــصــنــاعــة  ــق ــن )اخلــارجــيــة( و)ال
واملعادن( والبنك املركزي العراقي والهيئة 
العامة للمنافذ احلدودية والهيئة الوطنية 
ــار املناطق  ــم لالستثمار وصــنــدوق إع

املتضررة والهيئة العامة للجمارك.
وبينت أن الــوزيــر الــروضــان سيلتقي 
نظيره العراقي محمد العاني وسيعقد لقاء 
مع كل من احتاد الغرف واحتاد الصناعات 
ــاد رجــال األعــمــال ومجلس األعمال  واحت
الوطني واملجلس االقتصادي لبحث سبل 

تطوير العالقات التجارية بني البلدين.
ويرافق الوزير وفد رسمي يضم ممثلني 
لعدة جهات حكومية منها الهيئة العامة 
للصناعة وهيئة تشجيع االستثمار املباشر 
وجهاز حماية املنافسة ومؤسسة املوانئ 
الكويتية واإلدارة العامة للجمارك ووزارة 

اخلارجية.
كما يضم الوفد ممثلني عن البنك الدولي 
وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة 
لالستثمار والصندوق الكويتي للتنمية 
واإلدارة العامة للمنافذ والهيئة العامة 
للطرق والــنــقــل الــبــري وجــهــاز تطوير 

احلرير.

الروضان يلقي كلمته خالل جلسة املباحثات

يعتزم وفد جتاري بلجيكي كبير زيــارة الكويت في 
شهر مــارس املقبل بهدف تعزيز العالقات التجارية 

واالقتصادية والتعاون بني البلدين.
واقام السفير الكويتي لدى بلجيكا واالحتاد األوروبي 
ولوكسمبورغ وحلف شمال األطلسي )ناتو( جاسم 
البديوي حفل استقبال في مقر اقامته الرسمي إلطالع 
اعــضــاء الــوفــد على الــفــرص التجارية واالقتصادية 

واالستثمارية التي تقدمها الكويت.
وقال السفير البديوي في كلمته خالل احلفل ان هناك 
مشاريع تطوير ضخمة يجري تنفيذها في الكويت وهي 

توفر فرصا هائلة للمستثمرين الدوليني.
ــار الــى ان الكويتيون كانوا مهتمني منذ القدم  واش
بالتجارة قائال »كنا جتار قبل دخولنا قطاع النفط ونحن 

حكيمون ومتطورون في مجال التجارة«.
ــا نتمتع بنظام  ــن واضــــاف السفير الــبــديــوي »ان
دميوقراطي وحرية التعبير فضال عن نظام للتحقق 
ــة« موضحا ان الكويت توفر ضمانا جلميع  ــوازن وامل

االستثمارات االجنبية.
ــاالت التصنيف االئتماني الدولية مثل  وبــني ان وك

)موديز( منحت الكويت اعلى تقييم مالي العام املاضي.
وذكــر السفير الــبــديــوي ان الــعــالقــات بــني بلجيكا 
والكويت ممتازة ولديهما وجهات نظر مشتركة حول 

العديد من املشاكل السياسية خاصة في امللف السوري.
وقال ملمثلي الشركات البلجيكية »انها فرصة عظيمة 

لكم لزيارة الكويت ونتمنى لكم كل النجاح«.
من جانبها قالت نائبة مدير منطقة الشرق االوسط 
وشمال افريقيا في منظمة )فالندرز( لالستثمار والتجارة 
إيفلني ستالينس في كلمتها خالل احلفل ان 25 شركة 
بلجيكية ستشارك في الزيارة التي ستستغرق يومني 

الى الكويت اعتبارا من الرابع من مارس املقبل.
واضافت »انها فرصة كبيرة بالنسبة لنا للتعرف على 
الكويت« مشيرة الى ان مهمة الوفد منصبة على مجال 

الرياضة والترفيه وبناء التنمية احلضرية.
وقالت ستالينس »نرى في الكويت الكثير من املشاريع 
والتطورات املهمة في هذا املجال ولدينا شركات بلجيكية 

مختصة في هذا املجال«.
واشارت الى ان شركات البناء البلجيكية ميكنها اجراء 
جولة في معرض )أسبوع الكويت للبناء واإلنشاءات( 

على هامش الــزيــارة فيما ميكن للشركات البلجيكية 
املختصة باخلدمات الترفيهية زيــارة بعض املشاريع 

الترفيهية في الكويت.
واعربت ستالينس عن املها بــأن يتمكن الوفد من 

التوصل الى نتائج جيدة من خالل هذه الزيارة.
واوضحت انه »بالنسبة ملعظم الشركات البلجيكية 
ــى التي يتعرفون من خاللها على  تعد هــذه املــرة االول
السوق الكويتي متوقعة ان يتمكن الوفد خالل الزيارة 
من تكوين بعض االتصاالت التجارية اجليدة التي ميكن 

للشركات البناء عليها.
وشكرت ستالينس غرفة التجارة العربية البلجيكية- 

لوكسمبورغ على تسهيل هذه الزيارة للكويت.
وبــدوره اعــرب السكرتير العام قيصر حجازين في 
كلمة مماثلة عن امله بــأن يعود الوفد البلجيكي من 
زيارته للكويت بنتائج ايجابية.ولفت حجازين الى ان 

الوفد البلجيكي سيزور قطر عقب زيارته للكويت.
وسيتم تنظيم زيــارة الوفد للكويت من قبل وكاالت 
التجارة واالستثمار في ثــالث مناطق بلجيكية وهي 

فالندرز والونيا وبروكسل.

جاسم البديوي مع أعضاء الوفد التجاري البلجيكي

استقبل الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك 
الكويت املركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات 
املصرفية خريجي الدفعة الثالثة من برنامج ابتعاث 
الكويتيني للحصول على درجة املاجستير، منال عبداحلميد 
العطار و محمد يحيى أحمد، آمالً لهما مزيداً من النجاح 
والتوفيق في مسيرتهما الوظيفية، يذكر أن هذا البرنامج 
قد أطلق ألول مرة في عام 2015 و استمر طرحه سنوياً 

للكويتيني اجلامعيني.
حيث يقدم بنك الكويت املركزي هذا البرنامج بالتعاون 
ــإدارة معهد الــدراســات املصرفية  مع البنوك الكويتية ب
ويعد مشروعاً وطنياً يساهم في تنمية الكوادر البشرية 
الكويتية لرفع كفاءتها واالرتقاء بقدراتها للمساهمة في 
مواصلة تطوير الصناعة املصرفية في البالد، ويتيح 
البرنامج للجامعيني الكويتيني فرصة احلصول على بعثة 
دراسية لنيل درجــة املاجستير تغطي جميع املصاريف 
إضافة إلى راتب شهري وال ُيلزم املبتعث بعد احلصول 
على املؤهل العلمي بالعمل لدى بنك الكويت املركزي أو 

البنوك الكويتية.

الكويتيني« »ابتعاث  برنامج  من  الثالثة  الدفعة  يستقبل  »املركزي« 

وقعت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية 
أمس  األربعاء عقدا مع شركة )أوبر ماير( األملانية 
لتقدمي خــدمــات االســتــشــارات اخلــاصــة بـــإدارة 
مشاريع )املخطط الهيكلي 2012( والتي متثل في 

مجملها تنفيذ خطة تنمية مطار الكويت الدولي.
ووقع العقد نيابة عن )الطيران املدني( رئيس 
اإلدارة الشيخ سلمان احلمود الصباح في حني 
وقعها نيابة عن شركة )أوبر ماير( األملانية رئيس 
مجلس اإلدارة يانيس كيرو وسط حضور السفير 

األملاني لدى البالد وسبيرو املر.
وقال املدير العام ل )الطيران املدني( املهندس 
يوسف الفوزان لوكالة األنباء الكويتية )كونا( على 
هامش التوقيع إن العقد تستمر مدته خمس سنوات 

وينقسم الى خمس حزم منها إدارة مشاريع حالية 
قيد التنفيذ مثل إنشاء املدرج الثالث وبرج املراقبة 

اجلديد.
وأوضح الفوزان أن االتفاقية تنص على إعداد 
خطة لتنفيذ املشاريع املستقبلية ملطار الكويت 
والتي أهمها تطوير املدرج الغربي ووضع تصور 
للتشغيل املستقبلي للمطار الــذي سيشمل ثالثة 
مدرجات وبرجي مراقبة وخمسة مبان للركاب 

وذلك بعد االنتهاء من مبنى )تي 2(.
وأكد أن العقد يهدف إلى تطوير إجراءات العمل 
في إدارة املطار وحتديث األدلة االرشادية الفنية 
مبا يضمن رفع مستوى العمل فيها ويأتي متاشيا 

مع تطور مشاريع النقل اجلوي في البالد. 

»الطيران املدني«  توقع عقدًا
 مع شركة أملانية لتنمية  املطار

اظهرت بيانات رسمية أمس  االربعاء ان الفائض 
التجاري الكويتي مع اليابان تراجع في شهر يناير 
املاضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 2ر28 في 
املئة مقارنة بالعام املاضي ليصل الى 5ر42 مليار 
ين ياباني )383 مليون دوالر امريكي( وذلك بسبب 

ضعف الصادرات.
واشــارت البيانات التي اصدرتها وزارة املالية 
اليابانية في تقرير اولي الى ان الكويت حافظت 
على تسجيل فائض جتــاري مع اليابان ملــدة 11 

عاما.
ــت انـــه بشكل عـــام انــخــفــض اجمالي  ــاف واض
صـــادرات الكويت الــى اليابان بنسبة 3ر28 في 
املئة على اساس سنوي ليصل الى 2ر55 مليار ين 
ياباني )497 مليون دوالر امريكي( للشهر الثاني 

على التوالي.
كما انخفضت الواردات من اليابان بنسبة 7ر28 
في املئة لتصل الى 7ر12 مليار ين ياباني )114 

مليون دوالر امريكي( للشهر الثاني على التوالي.
وانخفض الفائض التجاري بني دول الشرق 
ــط واليابان بنسبة 1ر12 في املئة ليصل  االوس
الى 1ر587 مليار ين ياباني )3ر5 مليون دوالر 
امريكي( في الشهر املاضي مع تراجع الصادرات 
اليابانية من املنطقة بنسبة 3ر12 في املئة مقارنة 

بالعام السابق.
وانخفضت اســعــار النفط اخلـــام واملنتجات 

املكررة والغاز الطبيعي املسال واملوارد الطبيعية 
االخـــرى التي متثل 4ر95 فــي املئة مــن اجمالي 
صادرات املنطقة الى اليابان بنسبة 2ر12 في املئة 
فيما انخفض اجمالي واردات املنطقة من اليابان 
بنسبة 2ر13 في املئة متأثرا بتراجع شحنات 

السيارات واالالت والصلب واالالت الكهربائية.
وسجلت اليابان عجزا جتاريا بلغ 4ر1 تريليون 
ين ياباني )8ر12 مليار دوالر امريكي( مع بقية 
دول العالم في يناير املاضي للمرة الرابعة على 
التوالي بسبب انخفاض حاد في الــصــادرات الى 

الصني.
وانخفض اجمالي صــادرات ثالث اكبر اقتصاد 
في العالم بنسبة 4ر8 في املئة مقارنة بالعام 
السابق ويرجع السبب الرئيسي فيه الى انخفاض 
مبيعات السفن ومعدات صناعة اشباه املوصالت 

واالتصاالت في الصني.
ــواردات بنسبة 6ر0 في املئة على  وتراجعت ال

انخفاض اسعار النفط اخلام.
وانخفضت الصادرات الى الصني اكبر الشركاء 
التجاريني لليابان بنسبة 4ر17 في املئة مسجلة 
بذلك اكبر انخفاض منذ شهر يناير 2016 وسط 
تباطؤ االقتصاد الصيني والصراع التجاري مع 
الواليات املتحدة. ويتم قياس البيانات التجارية 
على اساس التخليص اجلمركي قبل التسوية وفقا 

للعوامل املوسمية.

تراجع الفائض التجاري الكويتي مع 
28.2 باملئة للشهر الثاني اليابان بنسبة 

وفد جتاري بلجيكي كبير يعتزم زيارة الدولة  في شهر مارس املقبل

االجنبية االستثمارات  جلميع  ضمانًا  توفر  الكويت  البديوي: 

جاسم البديوي مع أعضاء الوفد التجاري البلجيكي


