
ه�شام املن�شاوي

أك��د وكيل وزارة النفط الشيخ 
ط���ال  ن��اص��ر ال��ع��ذب��ي ال��ص��ب��اح أن 
ال��وزارة لديها خطط ط��وارئ مفعلة 
يقوم عليها ك��وادر مدربة بالكامل 
حتسبا حل��دوث اي ازم��ات باملنطقة 
القدر الله ، مشيرا إلى ان املنطقة في 

امن وامان .
 ج����اء ذل����ك ردا ع��ل��ى اس��ئ��ل��ة 
الصحافيني خال اختتام فعاليات  
امل��ه��رج��ان الصيفي االول للتراث 
واحل��رف اليدوية 2019 ال��ذي أقيم 
خ���ال ال��ف��ت��رة )21-22يونيو-
2019( بالتعاون والتنسيق بني 
رئ��ي��س واع��ض��اء جمعية الساملية 
ال��ت��ع��اون��ي��ة وف��ري��ق اك��س��ب��و 965 
ل��ل��م��ع��ارض ال��ت��راث��ي��ة واحل��رف��ي��ة 
وامل��ب��دع��ني الكويتيني ف��ي مدرسة 

الساملية الثانوية للبنات.
وأوض���ح ان ال��ك��وي��ت م��ع متديد 
اتفاق خفض إنتاج النفط بني املنظمة 
أوب��ك وحلفائها من اخل��ارج كما ان 
هناك التزام كبير من قبل االعضاء 
في أوبك وخارجها باتفاقية خفض 
إنتاج النفط اذ يبلغ التزام الكويت 

باالتفاقية 100 باملئة.
وأش�������ار إل�����ى أه���م���ي���ة اق���ام���ة 
امل��ه��رج��ان الصيفي االول للتراث 
واحل���رف اليدوية بالتعاون فيما 
بني جميعة الساملية وفريق اكسبو 
965 للمعارض التراثية واحلرفية 
واملبدعني الكويتيني مؤكدا التشجيع 
ل��ه��ذه امل���ب���ادرات لتذكير الشباب 

وال��ن��ش��ئ ب��ت��راث االج����داد وت��اري��خ 
الكويت املجيد ال��ذي ميتد الكثر من 
400 ع��ام كما ان��ه فرصة لتعريف 
االجيال ع��ادات وتقاليد الكويتيني 

االوائل
وبني ان ال��وزارة لديها مشروع 
لنشر الثقافة النفطية في املدارس 
لتعليم الطاب ابجديات  واهمية 
الصناعة النفطية وغرس االنتماء 
وال���والء للوطن الغالي الكويت 
واهمية ه��ذه النعمة ال��ي حباهم 

الله بها .
من جهته اكد مؤسس فريق اكسبو 
965 للمعارض التراثية واحلرفية 
واملبدعني الكويتيني الباحث محمد 
علي كمال ان املهرجان حقق االهداف 
املرجوة منه مبشاركة اكثر من 55 
عضو من اعضاء الفريق من  اصحاب 
املتاحف اخلاصة واحلرف والورش 
وال������دورات وال���ه���واة ومقتنيات 
البيت الكويتي والبادية والنحاتني 
واخل��ط��اط��ني وال��رس��ام��ني وتشكيل 

املعادن مثمنا الدعم واملساندة من 
قبل م��ع��ال��ي  الشيخ ص��ب��اح جابر 
امل��ب��ارك راع��ي املهرجان  للفريق و 
ال���ذي الي��ال��و ج��ه��دا ف��ي ه��ذا الصدد 
والشكر موصول الى  معالي الشيخ 
ط��ال  ناصر العذبي الصباح على 
حضوره للمهرجان ومشاركته لنا، 
كما نشكر رئيس واعضاء جمعية 
الساملية التعاونية على ماقدموه من 

دعم الجناح الفعالية.
واشار كمال الى ان الفريق يواصل 

نشاطاته خ��ال الفترة املقبلة من 
خال اقامة تنظيم معرض ومهرجان 
ف���ي ج��م��ع��ي��ة ال���روض���ة وح��ول��ي 
التعاونية ف��ي اح���دى الثانويات 
خال الفترة 4-5يوليو املقبل والذي 
سيتضمن ال��ع��دي��د م��ن الفعاليات 
املهمة منها ال��دورات وورش العمل 
للجمهور وتنظيم املسابقات التراثية 
واملسابقات الغطاوي وتوزيع جوائز 
و مبالغ مالية على اجلمهور عند 

االجابة على االسئلة املسابقات.

100 باملئة أكد أن التزام الكويت باتفاقية خفض إنتاج النفط بلغ 

طالل العذبي : »النفط« لديها خطة طوارئ حتسبًا حلدوث أزمات في املنطقة 

»املتحد «: نعتز برعاية املسابقة القرآنية الرمضانية للصم واملكفوفني
أعلن البنك األهلي املتحد عن اعتزازه برعاية 
املسابقة القرآنية الرمضانية األول��ى للمكفوفني 
والثانية للصم والتي نظمتها جمعية “املنابر 

القرآنية”.
وتعليقا على هذه املبادرة ، أعرب رئيس ادارة 
التدقيق الشرعي الداخلي بالبنك األهلي املتحد 
عبدالله الشعيب عن سعادته بنجاح هذه املسابقة 
الرمضانية، ال��ت��ي ت��أت��ي استشعارا م��ن البنك 
األه��ل��ي املتحد بأهمية تشجيع أبنائه م��ن ذوي 
اإلعاقة على حفظ وتاوة القرآن الكرمي وفهم تلك 
املعاني السامية التي يزخر بها كتاب الله تعالى، 
وخصوصا ف��ي شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك فهو شهر 

القرآن .
وأوض��ح الشعيب: أن هذه املسابقات القرآنية 
التي دأب البنك األهلي املتحد على تنظيمها، إمنا 
تأتي انسجاما مع رؤيته الرامية إلى دعم ذوي 
اإلعاقة وتسخير كافة اإلمكانات واجلهود لربطهم 
بالقرآن الكرمي وقيمه السامية ومتكينهم إلدماجهم 

في املجتمع.
وتوجه الشعيب بالشكر جلمعية املنابر القرآنية 
على دورهم الرائد في التنظيم واإلشراف واملتابعة 
والتقييم لهذه املسابقة القرآنية، متمنيا جلميع 
املشاركني والفائزين مزيدا من التفوق والعطاء في 

حفظ وخدمة كتاب الله الكرمي.
يذكر أن   جمعية  املنابر القرانية  ق��د قامت 
بتكليف  ثاثة م��ن املتخصصني بلغة اإلش��ارة 

الستقبال الراغبني في املشاركة من فئة الصم، 
وإع��داد الكشوف اخلاصة بهم، كما ح��ددت ثاثة 
من املتخصصني بتعليم القرآن الكرمي والقراءات، 
وإع���داد آل��ي��ة تقييم إلكترونية للمشاركني من 
املكفوفني، وقد بلغ إجمالي عدد املشاركني 48 وفاز 

منهم باملراكز األولى 12 مشاركا مناصفة لكل فئة.
ومن جانبه أش��اد رئيس مجلس إدارة جمعية 
املنابر القرآنية د. أحمد الباطني في كلمته في احلفل 
اخلتامي لتكرمي الفائزين فى املسابقة  بدور البنك 
األهلي املتحد الذي ال يتوانى عن دعم ذوي االعاقة 

في العديد من احملافل واألنشطة، وذلك إميانا منه 
بأهمية هذه الفئة في املجتمع الكويتي، وما لهم 
من حقوق تقع على عاتق اجلميع من مؤسسات 
املجتمع املدني واملؤسسات املصرفية والقطاعات 

احلكومية واألهلية.

جماعية للفائزين فى املسابقة

صورة جماعية

»ميزان القابضة« تعزز 
تواجدها في القطاع الصحي

أعلنت شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع، وهي إح��دى أكبر 
شركات تصنيع وت��وزي��ع املنتجات الغذائية واالستهاكية 
والصحية في منطقة اخلليج، عن قيام شركة تابعة مملوكة لها 
بنسبة %100 بتوقيع اتفاقية شركة محاصة مع شركة كويتية 
ذات مسؤولية محدودة إلدارة وتشغيل عقد توزيع املنتجات 
واألجهزة الطبية لشركة ميدترونيك Medtronic وكوفادين 
Covidien هدفها خدمة مستخدمي أجهزة مرض السكري 

وغيرها داخل دولة الكويت.
من اجلدير بالذكر أّن الشركة التابعة لشركة ميزان متتلك 
نسبة %51 من شركة احملاصة مما يخولها من السيطرة على 
إدارة شركة احمل��اص��ة. حيث مينح امل��ش��روع حقوق توزيع 
منتجات شركة )ميدترونيك( إلى شركة احملاصة وتعد شركة 
ميدترونيك Medtronic أكبر شركة عاملياً في إنتاج التقنيات 

واألجهزة الطبية.

»VIVA«  ستعلن قريبًا
عن الفائزين في السحب الربع 

سنوي من »النيرة« 
ستعلن شركة االتصاالت الكويتية VIVA، عن الفائزين في 
السحب الربع سنوي من سحب “النيرة”، لعماء الدفع اآلجل 
واملسبق معاً، حيث يحصل كل عميل على فرصة واحدة مقابل كل 

دينار كويتي، وتزيد فرص ربحه مقابل املبلغ الذي يدفعه. 
وبجوائز نقدية يصل مجموعها إلى أكثر من 300 ألف دوالر 
أميركي، تقّدم VIVA لعمائها فرصة رائعة لربح 4 جوائز 
فصلياً )ك��ل ثاثة أشهر( بقيمة 10 آالف دوالر أميركي لكل 
جائزة، وجائزة كبرى بقيمة 200 ألف دوالر أميركي عند نهاية 

احلملة. 
وميكن للعماء جتميع فرص الربح  تلقائياً عند إج��راء أي 
عملية س��داد او شحن  ل��دى VIVA عبر االستقطاع املباشر، 
تطبيق VIVA، موقع VIVA اإللكتروني، أجهزة الدفع اآللي، 
أو عبر االتصال مبركز خدمة العماء على رقم 102. ميكن دخول 
السحوبات من خال إرسال 300  إلى 567 عبر رسالة قصيرة 

مجانية.   

»املركزي « يوافق على زيادة 
االحتياطي القانوني لـ»األهلي«

وافق بنك الكويت املركزي، على زيادة االحتياطي القانوني 
للبنك األهلي الكويتي من 183.93 مليون دينار، إلى 188.39 
مليون دينار، وذلك متضمناً عاوة إصدار أسهم قدرها 108.89 

مليون دينار.
وحسب بيان املركزي الكويتي على “تويتر”، أمس  األحد، 
متت املوافقة على زيادة االحتياطي االختياري من 74.59 مليون 
دينار، إلى 79.05 مليون دينار، وفقاً للبيانات املالية اخلتامية 

للبنك عن السنة املالية 31 ديسمبر 2018.

»سيتي بنك الكويت«  يتعاون مع »إجناز«
في أنشطة  يوم املجتمع العاملي

احتفل سيتي بنك الكويت مؤخراً 
بيوم املجتمع العاملي الرابع عشر من 
خ��ال أنشطة اجتماعية ارتكزت على 
إح���دى أه���داف األمم املتحدة للتنمية 
امل��س��ت��دام��ة وه����و “العمل وال��ن��م��و 

االقتصادي”.
وك��ان أول نشاط اجتماعي عبارة 
ع��ن ب��رن��ام��ج ي��دع��ى “برنامج ورش��ة 
عمل العمر” وه��و برنامج يقع حتت 
مظلة اجناز الكويت يقدم للطلبة مفهوم 
العمل احلر والريادة ويعطيهم الفرصة 
ملقابلة املتطوعني في مجتمع األعمال 
واالنخراط في أنشطة ممتعة تهدف إلى 
توسيع آفاقهم وتوجيه تفكيرهم نحو 

مستقبل مهني بطريقة ممتعة.
وكان قد تطوع بعض موظفي سيتي 
بنك الكويت لتقدمي البرنامج إلى 60 
طالًبا من مدرسة الكويت اإلجنليزية 
في مبنى املدرسة. وقد قاد كل متطوع 
مجموعة من الطاب الذين مت حتديهم 
للتنافس ضد بعضهم البعض للتوصل 

إلى أفضل فكرة عمل حيث تلقى الفريق 
الفائز ميداليات في نهاية البرنامج.

وقال فاحت عدور، الرئيس التنفيذي 
لسيتي بنك الكويت، وال��ذي ك��ان أحد 
احلكام خال البرنامج: “يوم املجتمع 
العاملي هو حدث سنوي يجمع موظفي 
سيتي للمساهمة في املجتمعات التي 

نعمل ونعيش فيها. إن ه��ذه هي املرة 
األول��ى التي تطوعت بها في “برنامج 
ورش��ة عمل العمر” حتت مظلة اجناز 
ووج��دت��ه مجزي للغاية. لقد تأثرت 
أيًضا بجميع األفكار املقدمة والتي ُتظهر 
إمكانات األطفال ليصبحوا رواد أعمال 

وأصحاب أعمال في املستقبل “.

وكيل النفط: الكويت مع متديد اتفاق خفض 
إنتاج النفط بني »أوبك« وحلفائها من اخلارج

ســــيــــنــــظــــم   »965 »أكـــــــــســـــــــبـــــــــو  كـــــــــــمـــــــــــال: 
مــــــــــــعــــــــــــرض ومــــــــــــهــــــــــــرجــــــــــــان فــــــــــــــي جـــــمـــــعـــــيـــــة 
املــــقــــبــــل يـــــولـــــيـــــو   4-5 يــــــومــــــي  الـــــــــروضـــــــــة 

طاب ومتطوعي سيتي بعد انتهاء »برنامج ورشة عمل العمر«
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جولة وكيل النفط مع كمال في املعرض

»طيران اإلمارات« تقدم 
خصومات خاصة ملوظفني وزارت 

وهيئات حكومية في الكويت

أعلنت طيران اإلم��ارات عن تقدمي 
خصومات خاصة على أسعار تذاكر 
السفر ملوظفني )6( وزارات وهيئات 
حكومية مختلفة في الكويت وهم 
وزارة الداخلية وال��دف��اع والصحة 
والتعليم واألشغال العامة، واالدارة 

العامة للطيران املدني.
وي��س��ت��ف��ي��د م���ن ه����ذه األس���ع���ار 
اخلاصة موظفي اجلهات املذكورة 
ال��ذي��ن ي��س��اف��رون م��ن ال��ك��وي��ت في 
الدرجتني السياحية ورجال األعمال 
إل��ى جميع ال��وج��ه��ات ضمن شبكة 
ط��ي��ران اإلم�����ارات، ع��ل��م��اً ب���أن ه��ذه 
اخلصومات تخضع لبعض الشروط 
واألح��ك��ام. كما يستمتع املوظفني 
بأسعار خاصة عند احلجز عن طريق 
اإلمارات للعطات وتذاكر السفر بني 
الكويت ودبي. وتتراوح اخلصومات 
السعرية إل��ى %12 بحسب درجة 

السفر واألسعار املعلنة.  
وت����س����ري اخل���ص���وم���ات ع��ل��ى 
احلجوزات التي يتم إجنازها ابتداًء 
من اليوم ولغاية 30 سبتمبر )أيلول( 
على أن يتم السفر حتى 30 نوفمبر 
)تشرين الثاني( 2019. ويستطيع 
امل��وظ��ف��ني االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ع��رض 
باستخدام الرمز عند حجز تذكرة 
السفر عبر اإلن��ت��رن��ت على املوقع 

الشبكي. كما ميكنهم احلجز من خال 
زيارة مكاتب مبيعات طيران اإلمارات 
وإبراز بطاقات العمل اخلاصة بهم او 
التواصل على الرقم 220٥٥1٥٥ 

لاستفسارات العامه عن البرنامج. 
وسوف يقدم سكاي واردز طيران 
اإلم��ارات أمياالً إضافية ثابتة تصل 
إل��ى 3000 ميل ألع��ض��اء البرنامج 
احل��ال��ي��ني واجل�����دد ال��ع��ام��ل��ني في 
ال��وزارات الكويتية واملستفيدين من 

العرض. 
وت��ش��غ��ل ط���ي���ران اإلم�������ارات 6 
رحات يومياً من الكويت إلى دبي، 
ومنها إلى أكثر من 150 وجهة حول 
العالم. وسوف تبدأ الناقلة تشغيل 
 300ER-777طائراتها البوينج
بتقسيمها وجتهيزاتها الداخلية 
اجلديدة على هذا اخلط اعتباراً من 1 
يونيو )حزيران( 2019. وتتضمن 
ط��ائ��رة 777 احل��دي��ث��ة ف��ي جميع 
الدرجات مقاعد ذات تصميم عصري 
وحت��س��ي��ن��ات مب��اي��ني ال�����دوالرات، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى أح���دث نسخة من 
نظام طيران اإلم���ارات للمعلومات 
 ،ice واالتصاالت والترفيه اجل��وي
احل��ائ��ز على ج��وائ��ز عاملية وال��ذي 
ي��وف��ر أك��ث��ر م��ن 4000 ق��ن��اة مرئية 

ومسموعة.

إحدى طائرات اإلماراتية

6 دروس من أجل استدامتنا االقتصادية

»املركز« يطلق إصدارًا خاصًا بعنوان »سوق املناخ وخمس أزمات أخرى في منطقة اخلليج« 
تزامناً مع مرور 40 عاماً على اندالع أزمة سوق 
امل��ن��اخ ف��ي ال��ك��وي��ت، أطلقت ش��رك��ة امل��رك��ز املالي 
الكويتي “املركز” إص��داراً خاصاً بعنوان “سوق 
املناخ وخمس أزمات أخرى في منطقة اخلليج”. ومت 
إعداد اإلصدار من قبل شركة مارمور مينا إنتليجنس 
)مارمور(، الذراع البحثي “للمركز”، في إطار جهد 
قائم يبتغي تزويد القيادات املعنية مبعلومات حول 
القضايا األشد إحلاحاً، والتي أسهمت في صياغة 
األوضاع االقتصادية الراهنة في منطقة دول مجلس 

التعاون اخلليجي. 
ويغطي اإلصدار أزمة سوق املناخ، وخمس أزمات 
مالية أخرى هي األزمة املالية العاملية في عام 2008، 

والركود العقاري في دبي في عام 2009، وتعثر 
إحدى الشركات السعودية الكبرى، والتراجع احلاد 
ألسعار النفط في عام 2014، واألزمة الدبلوماسية 

في دول مجلس التعاون اخلليجي عام 2018. 
ويناقش اإلص��دار بإسهاب كيف أث��رت كل أزمة 
من هذه األزم��ات املالية على حدة، بداية من اندالع 
األزم��ة وحتليل األسباب وراء ذلك، م��روراً بآثارها 
على املستوى احمللي، والتسلسل الزمني لألحداث، 
وكيف أّث���رت على املشهد امل��ال��ي ف��ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وتداعياتها وط��رق مقاومتها 
ووضعها في الوقت الراهن. وألن أغلب تلك األزمات 
جنمت عن تراكم سلسلة من األحداث املتتالية، فقد 

ح��رص اإلص��دار على التسلسل الزمني لها.  وفي 
ه��ذا الصدد، ص��رح الشيخ حمود ص��اح الصباح، 
مدير مساعد، إدارة األبحاث املنشورة في “املركز” 
قائاً: “لقد حرصنا أن يقدم اإلصدار رؤى واضحة 
للشركات واملستثمرين حول مجموعة من األزمات 
االقتصادية املاضية والتي كان لها أثرها على دول 
مجلس التعاون اخلليجي، من خال حتليات وآراء 
قائمة على جهد بحثي ملصادر موثوقة، حيث يعد هذا 
اإلصدار عرضاً موجزاً لست أزمات مالية محورية، 
نأمل من خاله أن نكون قد ألقينا الضوء على أحداث 
كانت من بني أهم العوامل التي صاغت املشهد املالي 

الشيخ حمود صاح الصباحواالقتصادي في منطقة اخلليج.”


